REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Severin, 11. svibnja 2016.
ZAPISNIK
sa 19. sjenice Općinskog vijeća Općine Severin
održane dana 11.05.2016. 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, Kolenko Zvonko – predsjednik MO Orovac i Kovačić Dijana – zapisničarka.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za period od 01.01.2015. – 31.12.2015. godine
(ispravak sa prethodne sjednice),
3. Donošenje Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2015.
4. Donošenje Odluke o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Severin za
2015.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanje
objekata i uređenje komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za period od 01.01.2016. – 31.03.2016. godine,
7. Provođenje odluke o natječaju za pročelnika,
8. Javna rasvjeta (prijedlog načelnika),
9. Dan Općine (proslava i dodjela javnih priznanja),
10. Velika Ciglena (upit i odgovor inspekcije vijećniku Miri Koliću),
11. Razmatranje mogućnosti za upravni nadzor Općini,
12. Zamolbe i
13. Razno.
Predsjednik vijeća – u punom smo sastavu, odmah na početku, prije nego što počnemo sa
dnevnim redom kažem da shvaćam ljude koji su tek jučer dobili materijale. Orovac je dobio tek
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jučer materijale, ako nisu proučili i pročitali, meni je žao što su došli tako kasno saziv je bio još
u ponedjeljak napisan, poslan u srijedu, ali navodno da ne ide isti poštar i Severin i Orovac.
Šoštarko Stjepan – jedan put ide tjedno.
Predsjednik vijeća – i morati ćemo vidjeti kako ćemo to stvarno nositi materijale. Jer ovo
stvarno isto nije rješenje da neki dobiju jedan dan i ne mogu se pripremiti za sjednicu. Dnevni
red ste svi dobili. Ja bih ubacio još jednu točku dnevnoga reda koja je u međuvremenu iz krsla,
a to je na redni broj 11 Županijski prostorni plan. Ja sam bio na tom tamo sastanku pa ćemo
samo nešto reći o tome. Znači točka 11. Županijski prostorni plan IV. Izmjena i dopuna i onda
dalje ide 12, 13 i 14 točka. Te je upitao ima li kakvih primjedbi na dnevni red? Te je upitao tko
je za ovakav dnevni red?
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 „ZA“.
Predsjednik vijeća – kao što ste vidjeli u sazivu nema napisan zapisnik odnosno usvajanje
zapisnika, jel zapisnik nije bio gotov do toga datuma kada su se slali materijali. Kao i obično
početi ćemo sa Aktualnim satom. Te riječ dajem načelniku.
Točka 1.
Aktualni sat
Načelnik – reći ću Vam nove stvari koje ne znate. Općina Severin potpisala je sa T-com Ugovor,
to je koncesija na kablove koje se nalaze u zemlji po dužnom metru 6,00 kuna. Do sada je
uplaćeno 203 tisuće kuna i nešto sitno. I svake godine 50.680,00 kn mora sjesti na naš račun.
To znači uplaćeno je tri godine unazad i za ovu godinu. To je taj novac sjeo sad. I normalo sada
svake godine 50.000,00 kn. Počelo je dolaziti nešto iz državnog proračuna, dobili smo ovaj
mjesec negdje oko 150.000,00 kn. u planu vidjeli ste pojedinci da je kamen došao za nasipanje
poljskih puteva, to će odrediti predsjednici mjesnih odbora kuda će ići. Ovaj dio kamena koji
se nalazi tu, dobio sam dopis od predsjednika mjesnog odbora da bi se napravila šetnica oko
crkve. Sa šest klupa i dva stola i klupe. Znači bude se radio iskop oko crkve, jedan mali parkić.
U dogovoru sa predsjednicima mjesnih odbora izradila bi se autobusna stajališta, jedno kod
škole jedno kod doma u Orovcu. To vjerujem da će biti u nekakvih dvadesetak dana gotovo.
Mislim ovdje imamo točku javne rasvjete neću o njoj ništa govoriti dok ne dođemo do te točke.
Ako imate šta pitajte.
Predsjednik vijeća se je zahvalio načelniku, te rekao kako se može nastaviti sa raspravom i
pitanjima.
Kolić Miro – gospodine načelniče direktno pitanje Vama, odnosi se na odluku koju smo donijeli
na zadnjem vijeću da se u roku od sedam dana raspiše natječaj za pročelnika općine Severin.
Ako sam ja dobro vidio, ako sam pratio natječaj nije do današnjeg dana raspisan. Prema tome
molim u pisanom obliku da odgovorite zašto uporno ne provodite odluku općinskog vijeća i da
odluke u ovoj općini provodite samovoljno. Odluka je donesena da u roku sedam dana se raspiše
natječaj. Ako sam ja krivo obavješten unaprijed se izvinjavam. Ako je natječaj raspisan ja ga
vidio nisam prema tome onda povlačim ovo ako ne onda u pisanom obliku odgovor zašto ne
poštivate odluke općinskog vijeća.
Načelnik – dobiti će odgovor u pisanom obliku.
Bažulić Ivan – htio bi pitati šta se događa sa našim komunalcem? Novci rastu, dugovi rastu,
stroj nam treba mi druge moramo plaćati a dolje mrtvo. Šta nadzorni odbor radi?
Predsjednik vijeća – evo mogu reći toliko da nadzorni odbor upravo prije pola sata imao
sastanak. I da će skupština komunalca biti za par dana. Pa ćemo tad sve točno vidjeti. Pošto je
sad mislim da je jučer bio završni račun gotov.
Bažulić Ivan – tek jučer?
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Kuštrić Emil – imam dva pitanja. Jedno pitanje i jednu obavijest. Vidim da se rade poslove, da
je otvorena i nova firma umjesto komunalca, i sve je to ok međutim mene zanima budući da
rade poslove koje naređuje općinski načelnik. Da li je ta firma izabrana po zakonu, pitam
direktno načelnika da mi odgovori, da li ja zakonski to sve iz regulirano znači da li je izabrana
ta firma po propisima što nalaže zakon. Po natječaju, da li je bilo natječaja da li je to izabrano
samovoljno, ja nemam ništa protiv da me ne shvatite što ti dečki rade, ali postoji način na koji
se to rješava. Prema tome želim odgovor i želim isto tako znati cijenu, da li je cijena približno
ista ili jeftinija ili je skuplja od onoga šta je bila prije kada je radio komunalac. Znači zanima
me cijena, i da li je sve odrađeno po zakonu. Druga stvar je obavijest asfalt prema dolu dolje u
Orovcu prema lovačkoj kući znači kada se skreće na dva mjesta jer je graba blizu asfalta nema
bankine i asfalt se je počeo urušavati i ako se to ne sanira propasti će vjerovatno i metar asfalta,
sada je već spucalo pola metra. Prema tome trebalo bi to sanirati ili tu grabu zasuti sa nečim.
Na neki način sanirati da ne ide dalje, jer to je šteta. Taj asfalt košta ovu općinu dosta novca da
ga tako ne održavamo. To nije u redu. Jedna obavijest da načelnik nešta poduzme. I molim
odgovor na prvo pitanje.
Načelnik – na prvo pitanje na temelju tri, ustvari četiri ponude prva je išla preko Severinskog
komunalca u košnji, odgovor je bio da Severinski komunalac nije u mogućnosti da kosi. Drugo
poslane su ponude, zatražene su ponude od tri firme, mogu Vam reći i koje, Marina Bjelovar,
račački komunalac i Flooring. Na temelju ponuda izabrana je od te tri ponude najpovoljnija
ponuda. Cijena je daleko jeftinija od komunalca, što se tiče prijašnje cijene, da ne kažem 20,25
lipa sa PDV-om. Komunalac je radio 30 lipa plus PDV-e. Slobodno se dođe u općinu, ponuda
se može pogledati i može se sve pregledati.
Mitrović Marinko – jedno pitanje za načelnika – vidim radi se ono radi se ovo, i načelnik je evo
potpisao neke ugovore, ali nitko više ne spominje ono što je ovu godinu prioritet. Zašutilo se
je, šuti se, da li se radi na tome Orovac – Velika Ciglena asfalt. Vidim vamo novci su otišli ti
za programe mene zanima, stavili smo to načelniče u prioritet, šta se radi na tome?
Načelnik – šta se radi na tom dijelu – čeka se građevinska dozvola. Rekao sam Vam da sam
dao raditi Elaborat nerazvrstanih puteva, građevinska dozvola nije još gotova, još se sva
dokumentacija nalazi u uredu graditeljstva u županiji. Evo sada je već jedno treći tjedan da se
to zavlači. Što se tiče toga puta, 90% da će to biti iz asfaltirano. Bez obzira ako ne dobijemo iz
natječaja. Slijedeći tjedan imam razgovarati sa Cestama, ja sam rekao makar da 50% platim u
ovoj godini, 50% nagodinu. I slijedeći tjedan imam još jedan razgovor pošto oni ovaj tjedan
imaju i nadzor. Imaju u Cestama, županija prodaje svoji 26% i tako su rekli da to ostavimo za
slijedeći tjedan. I rekli su 99% da će ići tako.
Mitrović Marinko – evo zadovoljan sam sa odgovorom i nadam se na slijedećem vijeću da se
to već nešto bude radilo, ne mislim na ovu svečanu sjednicu, ona će prva biti, ne mislim na
tome ni pitati, ali na idućoj znači da bi ti radovi trebali biti u tijeku.
Načelnik – za slijedeće vijeće čak možemo i prije razgovarati ja ću donesti sve ponude,
normalno moram zatražiti tri ponude kao što i ide tako, i donesti ću točno cjenik koliko to dođe
i šta dođe ta cesta, samo za tu cestu ću tražiti. I kažem možeš krajem slijedećeg tjedna ako si u
prolazu svratiti, ja vjerujem da ću tamo krajem slijedećeg tjedna da ću imati kompletan cjenik
za tu cestu.
Mitrović Marinko – zalagao sam se za tu cestu i podržali su me evo kolege vijećnici i načelnik
vidim da me podržava, vjerujem da to sada bude prošlo.
Šoštarko Stjepan – onaj koji je išao ravnati, kako je poravnao cestu kada je sve nagrnuo u grabu.
Zatvorio je grabe skroz do Ciglene. Tako je napravio. Mislim nikakvi posao njegov nije. To je
strojar bio, ali katastrofa.
Mitrović Marinko – načelnik je zadovoljan sa postupkom te ceste, znači za iduće vijeće za
slijedeću sjednicu očekujem da budu tu papiri.

3

Načelnik – papiri su mi obećani prije tri tjedna, građevinska dozvola da će sve biti gotovo.
Jučer, prekjučer sam zvao imaju nekih problema oni u graditeljstvu kada još nisu imali takvi
stvari građevinske dozvole za nerazvrstane puteve. Da mora biti projektna dokumentacija i tu
je sad problem u uredu graditeljstva. Ona Sandra ja je stalno zovem e budem večeras odnesla
papire doma, dok pregledam da proučim šta sve treba, a u biti sve ima već. Odluke o
nerazvrstanih cesta naše, kompletna projektna dokumentacija, elaborat nerazvrstanih cesta,
geodetski elaborat sve je gotovo.
Mitrović Marinko – još jedan problem, javni radovi su bili čistili su i dobro su očistili. Vidio
sam dosta dijelova, ali ne znam ostao je jedan put nekih 300 metara kada dođu slijedeći javni
radovi treba ih uputiti tamo. To je znači od kuma Fučka od jošika, od jošika do Mike pokojnog
do njegove klijeti kada se ide u Đurinac i taj dio ne valja. Znači ono prije usjeka, tu ne možeš
proći.
Načelnik – što se tiče samih javnih radova svi su zahtjevi predani na zavodu za zapošljavanje,
sad da li će biti ili neće biti. To je sve riješeno i sve predano na zavod. Ako gore bude novaca
ići će javni radovi ići pet novih ljudi.
Morosavljević Jasmin – postavio bih jedno pitanje za načelnika – zanima me donji dio prije
jedno deset dana počele su se čistiti grabe sad se je stalo lijeva strana do Šerepaca, da li se to
dalje nastavlja ili je neka obustava?
Načelnik – ne mogu ti to točno odgovoriti, jer ne znam točno. Oni su dobili 800 metara ŽUC je
naredio Cestama da očiste 800 metara. Jedan je dio očišćen u gore u gornjem dijelu spoja
Severina i Orovca, i ovaj drugi dio sam rekao da mora ići dolje makar desnom stranom. Od
pruge prema gore. Oni u Cestama imaju mjesečno kaže se mora se u Severinu očistiti 1000
metara. ŽUC naredi Cestama, kako ŽUC kaže tako ovi rade. Ja sam zatražio dio da se čisti, to
se je čistilo sada. Prekinuli su radove prije par dana. Najvjerojatnije da za ovaj mjesec to to.
Jedino ako budem pokušao zatražiti i riješiti sa njima.
Krapec Željko – ja bih molio ako i ako bi mogao tamo negdje apelirati i da kroz samo naselje,
jer su grabe već dosta zamuljane jer je čišćeno prije nekih osam godina zadnji put. Ne znam da
je prije, šest sigurno, i ima na mjestima da se polako cijevi i ne vide. Tamo gdje netko pušta u
grabu, tamo je da se cijev ni ne vidi. Pa ne bi bilo loše kada bi mogli očistiti cijelo selo. Ako se
može. Ako se može šta dogovoriti.
Načelnik – pokušati ću sve šta god budem mogao.
Krapec Željko – Orovac je čišćen prije dvije godine.
Načelnik – pokušati ću sve. Sve je do ŽUC-a.
Krapec Željko – mislim ako se može šta dogovoriti da se to napravi.
Načelnik – da ti kažem šta se tiče tih dogovaranja, oni ti dogovaranja asfaltiranja, pet godina
šaljem za donji kraj, pet godina šaljem zamolbe. Neki dan sam zvao i župana radi toga
asfaltiranja i rekao sam ako ništa drugo da mi sufinanciramo jedan dio novca da se to presvuče
taj donji dio. Budemo sjeli budemo se dogovorili i trenutačno novaca nema, ali vidjeti ćemo za
koji dan to su odgovori.
Predsjednik vijeća – upitao ima li još pitanja? Ako nema ja bih zaključio ovu točku. Te bi prešli
na točku broj dva.
Točka 2.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2015. – 31.12.2015. godine
Predsjednik vijeća – to je bio ispravak sa prethodne sjednice, evo ja sam to malo pogledao.
Većina Vas vjerojatno nema ovaj glasnik od prošle sjednice na koji se ova točka nadovezuje.
Tu postoje još neke stavke koje su eto ne riješene. Kao što smo i prošli puta rekli, dosta toga je
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riješeno. No međutim, nešto tu ima malo za razjasniti. Ako tu imate taj projekt po kontima tu
je oko sredine stranice provedba izbora. Broj konta je 32 999. samo taj broj konta meni osobno
ništa ne znači. zbog toga što tu imamo konta više puta isti broj se ponavlja. Znači na prvoj
stranici tu u sredini piše projekt provedba izbora to je stranica jedan. Bila je stavka 7.999,00 u
onom našem planu sada je 25.000,00.
Dijana Kovačić – 7.999,00 kuna je išlo kada su išli izbori za MO, a ovo su stavili jer smo mi
dobili novce koje smo isplaćivali za predsjedničke izbore. To su one ubacile tu.
Predsjednik vijeća – dobro no nama to nije nigdje vidljivo iz ovoga. Onda imam jedno pitanje
da li su ti novci prikazani na prihodovnoj strani za predsjednicu?
Dijana Kovačić – to ne znam, moralo bi se ići vidjeti. Kako smo te novce dobili tako je i
isplaćeno, to je bilo direktno svakome na račun.
Predsjednik vijeća – ali šta uđe na žiro račun općine toliko mora izaći.
Dijana Kovačić – da. Koliko je točno došlo, toliko je točno i otišlo.
Predsjednik vijeća – idemo još malo prokomentirati. Kaže ovako slijedeći dio stručno
administrativno i tehničko osoblje. E sada plaće za zaposlene. Svagdje imamo po dvanaest
stavki, no međutim negdje imamo po sedamnaest stavki. Ne znam zašto je sedamnaest stavki
knjiženo? Imamo dvanaest mjeseci u godini, i mjesečno idu jedanput doprinosi. Ne znam zašto
sada ide više puta?
Dijana Kovačić – zato što je tu i Romana ubačena, kao stručno osposobljavanje za rad.
Predsjednik vijeća – slijedeći konto 31332 pisalo je 2.900,00 kn a sada imamo 2.300,00. opet
onaj problem koji smo imali daje za deset mjeseci potrošeno više nego za dvanaest.
Predsjednik vijeća – mi dobijemo jedne papire ovo su papiri na kojima smo mi radili rebalans,
meni je jasno da su ovi i ovi sada sukladni, ali nam dolazi do toga da ne znamo koji je broj
točan. Nisam sve kontrolirao, ali neke stavke jesam samo eto tako da se vidi. Znadete kad god
mi radimo proračun ako ga mi budemo radili u ovom sazivu za iduću godinu, opet ćemo dobiti
neke podatke i nećemo biti sigurni da li su to stvarni podaci ili onako negdje napisano.
Dijana Kovačić – ja to sve razumijem, ja sam isto takve papire dobila.
Predsjednik vijeća – ima li netko tko je veći da kažemo gazda nego mi. Oni su nama … pa koji
su to oni ova u Fini što tipka. Mi smo odgovorni za to što sad prihvatimo i zato mi to
prihvaćamo. Ja sam bio u uredu državne uprave pa sam se malo raspitivao oko nekih stvari, oni
su nama rekli da mi moramo dobro paziti, jer ako nam dođe i revizija sve će kontrolirati, ako
dođe nadzor sve će gledati. Normalno da budu gledali. I onda sada mi pređemo preko toga oni
su nama napisali. Ma neće nitko Finu teretiti za to, šta briga Finu za nas. Mi njima trebamo reći
kako hoćemo i tako oni mogu napraviti i napraviti će. Za ovu godinu su nešto bolje radili. Vidi
se da je preglednije i to sve. Ali, opet kad dođemo do toga. Te otvaram diskusiju po ovoj točci.
Kolić Miro – ja moram priznati da ne znam koga da pitam, jer ako pitam onda ispada da ja
stalno nekog provociram. Ja ću se vratiti na stavku 32999 to znači provedbe izbora. Moram
pitati no ne znam koga da pitam novac koji je isplaćivan za izbore za predsjednicu nije stigao
na žiro račun općine Severin ili je?
Kovačić Dijana – je.
Kolić Miro – jeli taj dokument proveden po rebalansu? Ja se ne sjećam. Ako se tko sjeća neka
kaže. Ja imam pravo da kažem da se ne sjećam. Prema tome netko ili ne zna ili mulja. Ili jedno
ili drugo. Ili ne zna ili mulja. Toga u rebalansu nema. Nitko nema protiv izbora ništa, nije sporan
izbor za predsjednika države nego je sporan što mi ne znamo provesti ono što moramo provesti.
Ja sam rekao da se ne sjećam, ako se ja loše sjećam ok, to je bilo u rebalansu stavka je za mjesne
odbore da, a za ovo ja ne znam. Ja se ne sjećam. I nisam našao u svojim papirima doma koje
imam da je to bilo. Ali smijem i ja nešto pogriješiti. Ako griješim onda mi to kažete. A ne da
odete odavde i kažete da ja nešto stalno šiljim. Ne radi se ovdje o tri lipe, ni o petnaest lipa.
Nego se radi o tisućama kuna. Prema tome ako mi nitko ne može odgovoriti automatski
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predlažem da to ne prihvatimo. Ako mi možete odgovoriti ako je to bilo u rebalansu, onda ću
ja za ovo glasovati. Ako mi ne možete odgovoriti nemamo šta razgovarati.
Predsjednik vijeća – koliko je ta stavka bila? Nekih koliko 15.000,00 kn. gledam po ovome
planu za 2015. pa ne vidim ništa od tih.
Kuštrić Emil – pa sjetimo se unazad nekoliko vijeća bilo je sličnih problema sa netočnim
podacima. To smo ostavili dok se nije posložilo kako treba, i onda smo o tome glasali. Prema
tome događa se potpuno ista stvar. Ako su podaci netočni a proizvodi netko tko taj posao radi
ili treba promijeniti tu firmu koja to radi da imamo točke podatke tu, jer mi smo odgovorni i
dižemo ruke da usvojimo to. A usvajamo u biti netočne podatke. Ja nisam za to i ne ću glasovati
za to sigurno. Jer, i zadnji put sam rekao kada je to bilo isto tako trebamo imati točne podatke i
ne u kunu nego u lipu. Tu ne smije biti greške. Budući da se te greške pojavljuju ja ne znam
koga bih krivio, vjerojatno postoji netko tko bi trebao povesti računa da to bude točno. I iz
kontrolirati prije vijeća da budu točni papiri.
Ovčariček Ivan – kada smo dobili dokumente onda je bila i prihodovna i rashodovna strana. U
prihodovnoj strani vidjeli smo prihode a u rashodovnoj rashode.
Kolić Miro – ovo nije provedeno u dokumente, kada netko ovo sa strane gleda naš rebalans i
ovo to se jedno i drugo ne slaže.
Načelnik – kako nije provedeno. Provedeno je samo nije napravljen rebalans u tom dijelu.
Kolić Miro – u rebalansu ovoga nema, a moralo je biti. I o tome je cijela rasprava. Znači da ne
radimo ono što trebamo, moralo je biti u rebalansu, nismo napravili. Nego smo pitali raspravu
do te malte ne do te mjere ko koga j…(možeš i to napisati). Nitko nikoga ne zajebava samo
pokušava, ovo je matematika ne politika. Mi nismo u stanju provesti matematiku. Tko je
pogriješio? Vi ustanovite tko je pogriješio ja nisam. Ima još dvije stavke, manje su, ali nije bitno
koliko su velike. I radi se o toj priči da mi nismo transparentni u financijama. Prema tome
glasujte šta hoćete ja sigurno neću ovo prihvatiti.
Načelnik – malo prije je rečeno da glasamo o tome, jeli ovo izvješće, piše Izvješće proračuna
za ovu godinu vi ga prihvatili ili ne prihvatili ono je takvo kakvo je, htjeli ili ne htjeli, pa to je
sve predano svuda gdje god treba biti predano. I u državnu reviziju i u Finu i svuda je to predano.
Mi raspravljamo sada, ok, predvidjelo se je da neće biti plaćeno kešom njima na ruke, da su
prebacili novce na račun općine, i onda je općina isplatila ovima koji su sjedili za kutijama. I tu
na kraju piše da je toliko, samo nije stavljeno u rebalans. U tome je ta kvaka. Tu lijepo piše da
su ti novci došli tu.
Predsjednik vijeća – zbog toga se rebalans i radi. Kada smo mi imali rebalans? Par dana prije
nove godine. Onda je sve bilo gotovo. I znali smo.
Načelnik – da sam znao 100%, ili je meni možda promaklo da nisam to uveo u rebalans ili ne
znam može biti da je igrom slučaj promaklo.
Mitrović Marinko – razumijem da po kontima jedno sa drugime ne paše. Ali mi ovdje imamo
točku dnevnog reda Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.
siječnja do 31. prosinca 2015. godine i vamo lijepo piše pregledala gospođa Sičaja stanje
kontrola. Obaveze su kontrole zadovoljene postoje samo četiri upozorenja. Znači ako je to
potpisala ta gospođa i udarila ovaj žig, pa šta ja sada budem pričao o onim kontima to ne vodimo
dobro, od kada smo izgubili računovodstvo u općini. Od tada dobra više nema. Što je rekao Ivo
ne vidimo više tko je dužan. To smo mogli dok je ovdje bila pokojna Dalia, te šta ne valja ona
ode i donese. Mi to sada više ne možemo imati dok ne vratimo da vodimo sami u svojoj općini.
Onda ćemo znati sve gdje je i šta je. A vamo lijepo piše da je to sve zadovoljeno. Samo ne znam
šta su ta četiri upozorenja. Za to glasam, ali za konta…
Predsjednik vijeća – ja bih se samo nadovezao ova stranica koju mi imamo iz kopiranu uz tu
stranicu ide hrpa računa u Finu. Da bi kompjuter iz kontrolirao samo da li ovo što je i Žarko
rekao, što je dobro rekao, da li paše jedno sa drugim. Znači kada se to sve zbroji da li paše sa
ovom gornjom stranicom. I to su te kontrole. Te kontrole ne znače da je konto dobar ili nije.
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Nego samo da li je zbroj točno zbrojen. Znači nema ničega da se može prebaciti s jednog konta
na drugi to nas Fina ne kontrolira. A žig je stavio Žarko a gospođa Sičaja. Ona je tamo samo
radnik. Ona samo tipka. Nije ona nigdje svoj žig stavila. Ne može ona staviti svoj žig. Ona nam
radi uslugu računovodstva. A kako mi budemo tražili ona će tako raditi. Ali mi trebamo tražiti.
I znati šta tražimo. Ne možemo reći ni da je ona kriva.
Mitrović Marinko – a kako smo sada došli do ove cifre vamo je 1.5 mil. a vamo je 1.775.000,00
po kontima gdje se je izgubilo 275 mil.
Predsjednik vijeća – gdje?
Načelnik – tisuća.
Mitrović Marinko – ja ne znam gdje se je izgubilo, ne idem to sada računati. Ali po ovome i
ovome ne paše.
Predsjednik vijeća – reci mi broj.
Mitrović Marinko – evo tu u ovom izvještaju što mi trebamo glasati znači ukupni prihodi 1.775
mil.
Predsjednik vijeća – ne ne gledaj ovu drugu rubriku, ovo je za prethodnu godinu. To nije dobro
iz kopirano pa se ne vidi. Isto ti to piše to su ti te kontrole.
Mitrović Marinko – šta ćemo sada, onda je dobro! Ja se ne razumijem u te financije.
Predsjednik vijeća – ali zato smo tu da bi svi ovo trebali razumjeti.
Mitrović Marinko – mi možemo samo prihvatiti ovo to što tu piše. A ovo po kontima kada dođe,
a kada se računovodstvo bude vodilo za ovim stolom onda budemo znali sve. A dote ništa. I
rekli smo da na tome treba raditi.
Predsjednik vijeća – i to smo isto rekli ali se ništa isto nije radilo.
Mitrović Marinko – najbolje da tu čovjek sjedi sa nama koji to vodi.
Ovčariček Ivan – samo malo koliko mi ono plaćamo Finu oko 40.000,00 kuna godišnje.
Mitrović Marinko – ja sam za to da bi tu bio taj čovjek koji to nama vodi i da on to nama može
objasniti. I onda je to jednostavnije.
Predsjednik vijeća – uvijek prihvatimo a ništa i ne čitamo.
Mitrović Marinko – da. Šta sada ako i ne prihvatimo opet ništa.
Predsjednik vijeća – nije nama da ne prihvatimo nego da se to popravi.
Mitrović Marinko – na ovaj način se neće popraviti.
Predsjednik vijeća – zašto?
Mitrović Marinko – mora doći netko tu raditi taj obračun.
Predsjednik vijeća – ma ne, tisuće firmi imaju računovodstvo iz usluge pa radi sve kako treba.
Kolić Miro – ja ću samo upasti, ovo je stanje bolje nego za prošlu godinu, i točnije. Ovdje ima
manjih problema, ja ne kažem da su veći. Ali smo računali kada smo rekli prošle godine bude
se popravilo. Ima manje stavki grešaka.
Načelnik – kako se nije popravilo? A sad bolje je nego prošle godine, mislim komentar je ono…
Kolić Miro – prošle godine je bilo dvanaest stavki a sad je šest eto tako.
Načelnik – i nije se ništa popravilo?
Krapec Željko – popravlja se.
Kolić Miro – dignuti ćemo ruku zato što smo rekli da će se stanje promijeniti. Nije se
promijenilo.
Mitrović Marinko – eto sada nećemo prihvatiti tu odluku, i ništa se ne bude desilo. Evo onda
ću i ja glasati protiv ove odluke i neka to isprave evo. Nas ne košta ništa.
Načelnik – ne može ti ovu prvu stranicu ispraviti nitko. Ti glasaš za to i svi glasate za to. I tu
stranicu ne može nitko ispraviti.
Kolić Miro – opet vidim da je počeo neslužbeni razgovor. Sada da dobijemo u materijalima tu
prvu stranicu onda bi pitao šta to je.
Bažulić Ivan – sve sam pregledao, jel štima milion 499, jel štima ovdje i po ovima kako je ovo
vamo? Je i ja nemam šta drugo reći.
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Predsjednik vijeća – evo odgovor kolegi Bažuliću – istina je to, no međutim mi moramo znati
na osnovu čega je ovo doneseno. Mi smo to trebali napraviti vijeće prije nogo što je ovo predano
u reviziju.
Bažulić Ivan – a zašto smo čekali?
Predsjednik vijeća – ja ne znam zašto se čekalo. Zašto se čekalo, zato što nije valjalo. Ali, je
svejedno predano.
Kolić Miro – biti će vam jasnije kada dođemo na drugu točku. Pa će biti jasnije zašto se inzistira,
jer šta će nam proračun to nama ne treba.
Bažulić Ivan – kao što je rekao Marinko tu mora netko sjediti. I mora striktno voditi.
Predsjednik vijeća – kažem samo jednu stvar, kada mi donosimo bilo kakvi akt o tome mi
moramo imati podatke, ako ti podaci nisu točni mi sada sumnjamo u te podatke da su oni svi
točni onda čemu i proračun? Sada moramo raditi rebalans na osnovu čega ćemo raditi rebalans?
Na osnovu nekih podataka koje ćemo opet skupljati zbrda zdola. Ovo je prošlo, predano je već,
to je meni jasno. Ali trebali bi ovo ipak malo doraditi.
Ovčariček Ivan – knjigovodstvo mora odgovarati za to. Znači naše knjigovodstvo koje nam
vodi to, kada nešto ne štima. Netko mora odgovarati. To mi samo potvrđujemo dobro je sve u
redu. Pa to su novci.
Načelnik – ma šta ne štima? Nađite šta ne štima. Sve ti piše na kraju 31.12.2015. godine. Točno
ti piše koliko je potrošeno.
Ovčariček Ivan – prije u rebalansu takvih situacija nema.
Načelnik – nemojte spominjati rebalans, dogodila se je ta stvar da je recimo izmakla da je
predviđeno 8.000,00 kuna, a da na kraju su još uplatili ne znam koliko i da smo prešli preko
toga i da je ta stavka otišla gore. I sada je tu netko nešto mučko. Došlo na naš račun i mi smo
podijelili novce onima koji su bili na kutijama. I sada je tu neka velika mučka.
Ovčariček Ivan – mora se samo vidjeti po prihodovnoj i rashodovnoj strani.
Načelnik – jeli piše tu lijepo koliko je potrošeno. Bilo je u rebalansu da će biti 8.000,00, znači
da je otišlo više.
Mitrović Marinko – evo može jedno pitanje – ako mi sada tu odluku oko usvajanja toga
izvještaja ne donesemo mi ovih pet točaka moramo maknuti sa dnevnog reda. Više nam ništa
ne paše. Jer znači nismo prihvatili taj proračun, i ne paše ni ovo onda. Jer, ovo je sve vezano za
to.
Predsjednik vijeća – istina. Jesmo to imali sada na prošloj sjednici. Jesmo rekli da će se to
uskladiti.
Načelnik – jeste uskladili odluke, svaka odluka koja je ovdje šta piše koliko je novaca potrošeno
da li je pod tom stavkom potrošeno. Jesi pregledao?
Predsjednik vijeća – da.
Načelnik – je li to točno?
Predsjednik vijeća – pa dobro.
Načelnik – pa onda ne znam šta… o čemu raspravljamo.
Predsjednik vijeća – pa to je druga, treća četvrta točka.
Načelnik – nemojte prihvatiti ovo pa nemojte prihvatiti ni one druge točke. Mislim.
Predsjednik vijeća – načelniče ove stvari ne treba shvaćati osobno. Kada netko ima da kaže da
se tu mučka, nije stvar da li se mučka ili ne mučka. U jednom dućanu imaš pet kutija cigareta
više pa ti zatvore lokal. A imaš novce imaš dokaz ali nisi dobro knjižio. Ja samo tu hoću da sve
to bude točno napisano.
Načelnik – pa jeli je napisano? Šta nije točno napisano? Da pisalo je za izbore.
Predsjednik vijeća – ali to se je moralo evidentirati.
Načelnik – došlo je na naš račun i mi smo te novce proslijedili. I kakva je tu sada mučka? Ja
više ništa ne razumijem?
Predsjednik vijeća – a tko je rekao mućka?
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Načelnik – je rečeno je mućka.
Kolić Miro – molim da se striktno u zapisniku tamo sada još jednom ponovi ja sam rekao jel
netko nije znao šta napraviti ili mučka. Ja nisam rekao samo mućka. Ja sam rekao ili niste
napravili šta treba i rekao sam da netko il nije znao ili mućka. Nemojte me hvatati iz konteksta,
i molim poduplaj mi to.
Predsjednik vijeća – nitko ne kaže da je tu sada krivnja onoga ili ovoga. Nego to
računovodstveno štima ali … zašto onda radimo rebalanse? Nije to rebalans bez veze
napravljen. Ako idemo 5% gore dolje sa nekim kontom mora se raditi rebalans. Ako je tako
propisao zakon, zašto bi mi sada rekli to smo zaboravili ovo nismo napravili.
Kolić Miro – vidjeti ćete na šestoj točki, ako vam ništa ne bude jasno onda svi naši razgovori
su suvišni. Na šestoj točki ćete vidjeti sve. Da li je to važno ili nije važno. Ako vam šesta ne
bude važna onda nama stvarno ne treba ni proračun ni rebalans. Ali o tome ćemo pod šestom.
Morosavljević Jasmin – imate li kakav prijedlog ako neka se dade na glasanje. Mi sad ne
možemo promijeniti ništa više.
Predsjednik vijeća – sada se ne može više ništa promijeniti. Ali treba reći šta ne valja i kako bi
trebalo u buduće raditi.
Mitrović Marinko – za budućnost trebamo mijenjati da nam netko to vodi i da može sjesti ovdje.
Predsjednik vijeća – razmatrali smo sjećaš se na sastanku za komisiji za financije, tu smo
mogućnost razmatrali. Znademo koliko to košta, to onda ide iz onih 20% i sve povlači za sobom.
Nama svima bi onda bilo bolje, ali i ovaj sustav može funkcionirati to nisu neke velike greške,
jer vidimo i za drugu godinu biti će to bolje, ali trebaju se neke stvari točno napraviti. Nema ih
puno da se promjene ali mora biti onako kako kaže zakonodavac.
Načelnik – ja ne kužim uhvatili ste se nečega, ti su novci došli na naš račun te novce nismo
stavili u rebalans jedino to. Nismo stavili u rebalans 200 i nešto tisuća kuna za ovu godinu ne u
rebalans za plan za ovu godinu od HT-a. uopće ga nismo stavili. Jeli tako?
Predsjednik vijeća – treba sada staviti pa sada mora ići rebalans radi toga.
Načelnik – ne mora ići još. Zašto bi morao ići? Ne znam kako se lovite takve neke male stavke
koja, ne znam šta ona toliko znači?
Predsjednik vijeća – mala ili velika tak ako je 5% više ili manje, bez obzira.
Predsjednik vijeća daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA, 3 „PROTIV“ i 1“SUZDRŽAN“.
Točka 3.
Donošenje Odluke o izvršenju programa javnih potreba
u kulturi i športu za 2015. godinu
Predsjednik vijeća – upitao je ima li diskusije po ovoj točci? Nema. Daje točku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 8 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izvršenju programa socijalnih
potreba Općine Severin za 2015. godinu
Predsjednik vijeća – upitao ima li diskusije po ovoj točci? Nema. Daje na glasovanje.
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Nakon glasovanja izglasano je 8“ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
Točka 5.
Donošenje Odluke i usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanje objekata
i uređenje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik vijeća – upitao je ima li diskusije, ako nema, dajem točku 5. na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 8 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
Točka 6.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2016. – 31.03.2016. godine
Predsjednik vijeća – došli smo do točke 6. koja je slična onoj prvoj. Odluka o usvajanju
Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 01.01.2016. do
31.03.2016. godine. Ja bih tu opet rekao na jednu primjedbu na usvajanje izvršenja proračuna.
opet mi tu možemo usvojiti zato što je to predano i reći šta imamo veze sa tim.
Kolić Miro – šta je predano?
Kovačić Dijana – svaka tri mjeseca se to predaje.
Predsjednik vijeća – no ovako, ja ću reći svoje. Što se tiče ovdje ovih ispisa kompjuterskih,
trebalo je biti planirano, ostvareno i postotak. Da se vidi koliko je posto potrošeno za prva tri
mjeseca. Sistem ispisa ovih stavki, stavke jesu opet da kažemo bolje vođene nego 2015. godine.
Malo je to razvidnije napisano, itd. no ovaj ispis nama opet ništa ne znači. sada bi mi morali
opet svaku stavku gledati koliko je planirano, pa to dijeliti sa četiri, pa onda gledati koliko je
potrošeno. A kompjuter je to mogao lijepo ispisati. I po ovome ako mi trebamo donositi opet,
ako mi ove stranice ne razumijemo šta će nam ovo. Znači ispis ovoga se ne radi tako ja sam to
rekao na jednoj od prethodnih sjednica da bi to trebali imati možda i prije dvije godine, da se
može vidjeti koliko je to postotno. Nekada je bio onaj koeficijent, ali sada toga nema. I opet mi
možemo gledati u te brojeve.
Kolić Miro – ja ću biti sada malo duži po ovoj točci, zato što sam rekao u tome dijelu, ako se i
sada nećemo razumjeti onda nemam ni više šta za ispitivati. Mi smo donesli proračun za 2016.
godinu. U tom proračunu smo rekli po stavkama šta ćemo raditi. Usvojen je prisvojen i kao
takav prošao je. Po zakonu piše da svako izvršenje proračuna se može, načelnika ima pravo do
5% bez pitanja i odobrenja može probiti svaku stavku. Neki put smo tolerirali i ako je to bilo i
10% nije po zakonu, ali nismo cjepidlake oko toga. Ovdje je sada da nema ovog dodatnog
materijala onda se ja ne bih javio za diskusiju. Ja nemam pojma o tome. Ali, sada materijal ima
a onda se ja javljam za diskusiju. Jer, imam argument. Pa ako se i sada nećemo razumjeti
nemamo onda više šta komentirati. Imate, piše Vam stranica 2/3 stavka je projekat 42131
Cestovna infrastruktura. Mi smo donijeli proračun za 2015. godinu, mi vijećnici. Ni revizija, ni
načelnik, ni župan, ni predsjednica države – mi vijećnici smo donijeli. Na temelju toga smo
donijeli da će cestu orovačku biti 300.000,00 kuna. Sada imate ovdje izvještaj da je već
potrošeno 200.093,75 kune. Netko potrošio novce. Zna se tko novce troši. S kojim odobrenjem?
Nema odobrenja. Pitanje pod Aktualnim satom, Marinko zadovoljan sa odgovorom, evo ti
odgovora. Netko je potrošio 200.093,75 i to proknjiženo na tu stavku za koju smo odredili da
je cesta Orovac – Velika Ciglena. To nema priče, to ovdje piše. Ako ja ne znam čitati onda me
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demantirajte. Nitko nikome nije dao ovlasti da potroši 66% proračuna bez odobrenja vijeća.
Ako je to vama i dalje svejedno onda ja sve razumijem, doći ću iduću put pokupiti svoju
dnevnicu i dalje šutiti. Jer se ne vrijedi boriti. Sada će to netko reći to sam dao za projekte. Sa
kojim odobrenjem? Tko je odobrio? Pa ne možete vi raditi sa proračunom općinskim da se
netko sjeti da on potroši i to je ono što ja želim da zajedno i transparentno raspravljamo. Ako
to vama sada nije ništa jasno, pa to piše, nemojte mene gledati nego čitajte. Imate dokument
gdje piše da je za orovačku cestu dato 187.050 kuna a za projekte da je dato 199.718,75. Da te
dokumentacije nema onda bi ja odmah za to glasovao i nema nema. I zato nema teoretske šanse
da sam glasovao za ove odluke jer se ne slaže ni socijalna skrb ni ostalo, ali tako je svejedno.
Nema šanse da to podržim. Ako je vam svejedno nemam ništa protiv. Radite i dalje kako hoćete
i sve u redu, hvala lijepa.
Mitrović Marinko – ne znam koliko smo stavili u proračunu u stavku projekti novaca?
Kolić Miro – 300.000,00 kn.
Predsjednik vijeća – evo samo da se podsjetimo samo odluka o izvršavanju proračuna općine
Severin za 2016. godinu tako tu piše u glasniku članak 5 da se samo podsjetimo ako tijekom
godine dođe do znatnih neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka proračuna da bi došlo do
nekakvog uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava između korisnika proračuna općinsko
vijeće bi trebalo donijeti odluke o izmjeni i dopuni proračuna. Znači mi smo trebali dobiti
izmjene i dopune proračuna pa bi na osnovu njih donijeli svoj stav. Znači načelnik može
odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela sa tim da umanjene pojedine stavke ne može
biti veće od 5%. upravo ono što smo imali na prvoj točci, na prvoj točci smo rekli e ne treba
napraviti, šta ćemo sada reći? Da li ćemo i sada reći ne treba napraviti?
Načelnik – ja ću vam objasniti. Nisam znao pod koju je stavku to išlo. To je trebalo ići pod
projektnu dokumentaciju. To je projektna dokumentacija, projekt cesta, elaborat cesta, što je
ona krivo, koliko vidim nisam ja znao kuda je otišlo.
Hajtić Damir – ima tu posebna stavka.
Načelnik – nije stavila pod projekte, nego je stavila pod ceste Orovac – Severin. To je ona
trebala drugi konto metnuti. Da li ima na projektnoj dokumentaciji 300.000,00 kn?
Kovačić Dijana – sama projektna dokumentacija?
Načelnik – da, ako ima projektna dokumentacija to je rađena projektna dokumentacija. Znači
to je moralo ići pod projektnu dokumentaciju.
Predsjednik vijeća – ovako mi jesmo planirali za projektnu dokumentaciju za 2016. jesmo to
planirali, no trebalo je pošto je to prvo tromjesečje uskladiti to sa rebalansom. Cestovna
infrastruktura skupa 300.000,00 kuna. I planirano je ali, ovako, cestovna infrastruktura ima
samo jednu stavku u našem planu. A to je cesta Orovac – Ciglena 300.000,00 kuna.
Načelnik – vidi u projektnoj dokumentaciji, koliko ima.
Predsjednik vijeća – izrada projekata 200.000,00 kuna. S tim da je ovako ostale intelektualne
usluge su unutra 100.000,00, zatim usluge dokumentacije za EU 50.000,00 i za sanaciju
deponija otpada Ciglena 50.000,00 eto tako piše. To čini tih 200.000,00 izrada projekata.
Načelnik – ok. Po tome ja onda ne znam šta da radim? Što se tiče ovoga, ta svota je, geodetski
elaborat nerazvrstanih cesta, projekt nerazvrstanih cesta iznosi toliko novaca. Ništa drugo.
Znači sada ako ja želim koji sam već faktički dogovorio da se radi, ide prema fondu mora se
napraviti projekt fasade, izmjena krovišta kod doktora, znači ja ne smijem više projektnu
dokumentaciju dirati, uopće više raditi. Jeli tako?
Kolić Miro – da načelniče, upravo tako.
Načelnik – e baš tako. E baš neću onda.
Kolić Miro – onda ne morate.
Načelnik – ako bi mogli dobiti novce badava, sada smo dobili novce i za DVD ćemo dobiti za
fasadu koja košta šta je znam projektna dokumentacija 5.000,00 kuna.
Kolić Miro – tako možete doma raditi.
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Načelnik – nemoj se javljati dok ja pričam ti šuti.
Kolić Miro – izvinjavam se.
Načelnik – projektna dokumentacija za gore će koštati jedno 6.000,00 kuna, znači ako sam
napravio ovu projektnu dokumentaciju.
Mitrović Marinko – gdje to gore?
Načelnik – kod doktora treba izmijeniti krovište, fasadu treba napraviti, prijaviti ćemo se na
Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost. Ja znači nemam više 6.000,00 kuna da potrošim.
Da napravim taj projekt i da se to ne radi. A pošto ima tu 200.000,00 onda mogu 5% gore dolje,
to je tu negdje. I budem je napravio.
Predsjednik vijeća – da li je problem napraviti rebalans? Ako su novci došli, jeli će doći novci
od HT ako su planirani?
Načelnik – novci jesu.
Predsjednik vijeća – ako smo ovo napravili 200.000,00 kuna je sada potrošeno za ceste a za
cijelu godinu je planirano 300.000,00 kuna.
Načelnik – za ceste nije potrošeno, potrošeno je za projektnu dokumentaciju. Za elaborat cesta
to je taj dokumenat.
Predsjednik vijeća – dobro, ajde ovako – to je bilo još prošle godine kada su to radili. Jeli tako?
Načelnik – da započeto je.
Predsjednik vijeća – zašto onda nije planirano? Jesmo rekli da ćemo planirati. Jesmo podigli
onda proračun, za cestovnu infrastrukturu smo napisali 300.000,00 kuna da bi mogli ići na te
natječaje. I podigli smo proračun na 1.900.000,00 kn. i to u viza vi te ceste.
Načelnik – ovo je krivo stavljeno to nije za ceste Severin – Orovac. To je za sve ceste u
cjelokupnoj općini Severin. I to je trebalo ići u projektnu dokumentaciju. A ne pod ceste, to je
projekat.
Predsjednik vijeća – i tu se je moglo napraviti znači ako je to izrada projekata to se je mogao
napraviti rebalans između ovih stavki zato što ima tu za intelektualne usluge 100.000,00 kuna
planirano, recimo za sanaciju deponija Ciglena ako se neće u to ići, ali treba napisati rebalans.
A rebalans je dokument koji piše načelnik. A mi ga odobravamo. Ako ćemo raditi po zakonu.
Kolenko Zvonko – nešto mi nije tu jasno. U Severinu je radi i gradi. Jeli ima proračun za ovo
oko crkve? Jeli je to stavljeno? Sada čujemo ova općinska zgrada da nije vatrogasna nego je
općinska, ali da se ne može nešto i u Orovcu napraviti, da se oni prozori, ako već iz Europske
unije fondovi daju da se oni prozori u Orovcu naprave. Već su truli, i raspadaju se na domu.
Načelnik – može. Ali se mora vatrogasno društvo prijaviti na natječaj. A ne općina Severin.
Predsjednik vijeća – jedno pitanje – tko je vlasnik zgrade?
Bažulić Ivan – vatrogasno društvo.
Predsjednik vijeća – pa natječaj je bio za sve neprofitabilne organizacije koje imaju svoj prostor.
Ali je tu isto trebala sufinancirati mislim i jedan dio i lokalna samouprava. Znači nije 100% na
teret DVD-a. Onda je trebao ići kompletni projekt za recimo termo fasadu i prozore.
Kuštrić Emil – bila je to priča i prije, ali su zakasnili sa tim razgovorom i to je prošlo.
Predsjednik vijeća – nema tu nekog razgovora.
Kuštrić Emil – ali su zakasnili sa rokom.
Predsjednik vijeća – e to je kod nas boljka. No dobro to sada nema direktno veze, ali volio bih
da se nešto i u Orovcu radi.
Načelnik – što se tiče ovog dijela ona će javiti u Finu da se taj dio, ovo se mora maknuti sa
cestovne infrastrukture, to mora ići u projektnu dokumentaciju.
Kolić Miro – ja samo da se pojasnimo oko ovoga dijela kada smo ovdje govorili na ovoj šestoj
točki i ja sam ovdje govorio i kao vijećnik i pred vijećem, ako meni načelnik odgovori da kao
vijeću ja ću to napraviti i bez tebe ili bez vas (molim da to uđe u zapisnik) to je direktno kršenje
proračuna. Ja razumijem da neki put, ja nikada nisam za to da se nešto napravi, ali da se to
provede dokumentacijom. Zato sam rekao da je ova točka šest dosta važna, ako mi i dalje želimo
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raditi tako kako smo radili prema tome nema problema. Jel vi ste svjesni ako potpišemo ugovor
o sufinanciranju nerazvrstanih cesta da mi moramo predvidjeti sredstva. Mi nikakva sredstva
nismo predvidjeli za sufinanciranje jer ćemo ih potrošiti na ostale stavke, koje ja još ne vidim
odavde jel hoćemo ili nećemo. Prema tome mi možemo trošiti para onoliko koliko imamo. A
ta priča mogli smo metnuti 3.mil možeš i 29 ako hoćeš uopće nije problem. Metni si doma takvi
proračun. Prema tome ja se ovdje zalažem za taj dio da mi poštujemo ono što smo donijeli. Da
općinsko vijeće poštiva ono za što smo digli ruku. Meni je sve jasno, ja privatno protiv
načelnika nemam ništa. Ja ovdje zastupam općinski dio i izvršenje proračuna. zato sam rekao
da je šesta točka vrlo važna. I ona je dobro pripravljena zato što sam rekao jer ima svu
dokumentaciju koja treba. I bez nje ne bi mogli diskutirati. Ja sam ipak biran od naroda i vijeće
donaša odluke a načelnik ih provodi. Ne može mi odgovoriti ja ću napraviti kako ja hoću. Ako
tako dalje želimo raditi onda sam rekao da je moja diskusija suvišna. Ja jesam da se stvar uvrsti
u rebalans, ako netko od nas traži da se to napravi. Niki problem nije. Idemo u projekte a ne
znamo koliko ćemo sufinancirati, 3% ili 15%. ako se nismo ništa naučili na orovačkim
vinogradima isto smo tako potpisali odluku, ali nije bilo odluke koliko općina mora
sufinancirati. Samo je onda bilo para, pa smo onda to lakše pretumbali i onda smo prodavali
zemljište. Danas nemamo više šta prodati i pitanje je odakle ćemo namaknuti sufinanciranje
sredstava. Prema tome nisu stvari baš tako jednostavne, možda vama nekima jesu meni nisu.
Znam da će biti para onoliko koliko ih ima, i toliko ćemo ih i potrošiti. I ja ću se za to uvijek i
zalagati. Čini mi se da je ovo vlada u tom pravcu i krenula. Ima koliko ima. A isto tako i u
općini, ima para koliko ima. Sada će netko malo tražiti malo za crkvu sa ove strane, pa malo
tamo, i onda od proračuna nema ništa. Ako mi želimo i dalje tako raditi, zašto bih ja trovao
svoje živce i vrijeme ako nema suglasnosti vijeća oko toga dijela.
Načelnik – mislim na ovaj komentar koliko ja sedam godina sjedim na ovom mjestu vidi se
točno koliko je u minus otišlo koliko je u plusu ili bilo šta. Znači da se po ovoj priči, ispalo je
da se to troši abnormalno da na kraju godine općina je u minusu mislim ja to ne razumijem. Svi
znadete da je općina u plusu da je dosta dobro stojeća da novaca uvijek ima da nikada ništa nije
ni falilo, i kada se je god trebalo i sufinancirati i bilo šta na kraju godine nikada se nije potrošilo
no što je bilo na računu. Prema tome ovaj komentar je suvišan.
Kolić Miro – molim da uđe u zapisnik – ja ovdje razgovaram o izvršenju proračuna i
razgovaram o proračunu, načelnik provodi odluke vijeća i to ne štima. I to molim da uđe u
zapisnik. Ja nisam rekao da ima gubitka ili manjka u općini. Ja govorim o proračunu. Ako ga
nećemo poštovati nemojmo ga ni donašati. Bez veze. Šta ćemo mi gubiti vrijeme koje smo
gubili danima jednostavnom to nam ne treba. Ja o tome diskutiram. I ponavljam još jedanput.
Ja razgovaram o proračunu za kojeg smo mi digli ruku. U vijećnici. A proračun mora provoditi
općinski načelnik. To je jedino što ja govorim. To nije bila praksa. I evo vam dokaze i sad nije
praksa, prema tome radi se o projektu orovačka cesta odnosno Orovac – Ciglena. Ja jesam za
sve projekte i novce koji se mogu izvući dajte ga na vijeće i idemo u rebalanse da vidimo ali
negdje moramo skinuti, ali ne može se provoditi samovolja. Hvala i više neću ništa diskutirati.
Načelnik – ja ću također na to odgovoriti.
Kolić Miro – ja sam vijećnik, ne morate mi ništa odgovarati.
Načelnik – svi ste imali rebalans unazad sedam godina, svi ste gledali stavke. Bila je jedna
stavka koja je prešla i to 16%, zna većina koja ste tu, kada je na kraju godine bilo koliko su od
100% otišao gore proračun na bilo kojim stavkama. Da sam ja premašio na prošlogodišnjem
proračunu, na pretprošlom bilo kojem.
Predsjednik vijeća – ne bih se vraćao na tih sedam godina unazad, no i prošle godine smo isto
komentirali mislim da je to baš vijećnik Marinko rekao da smo kao općina potrošili
1.400.000,00 kuna a napravili smo samo dva ugibališta za autobus. I tamo smo isto planirali
50.000,00 kuna za cestu a onda je pošto je punjenje proračuna bilo manje nego što je planirano
tamo je falilo. Nije falilo za neke druge stvari. Taj dio proračuna gdje će faliti gdje će se uzeti
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ako bude manje, to će valjda vijeće donijeti. Sada će se raditi rebalans. I svaki kvartal se daje
ovakvo izvješće da se usvoji. Tu lijepo piše koliko je ostvareno. Kako mi sada znamo koliko je
planirano. Kako mi to znamo?
Načelnik – sada si čitao da znaš koliko je točno….
Predsjednik vijeća – čekaj Žarko ali ti si ovo potpisao. A nisi prekontrolirao. A tražiš od svakog
vijećnika da …
Načelnik – ne tražim ja ništa. Imaš plan proračuna.
Predsjednik vijeća – a zašto tu nije napisano izvršenje. Zašto? Teško je bilo reći tamo onoj na
kompjuter da ide postotak. Jesmo li o tome razgovarali prošli put? I ako opet usvojimo opet se
neće ništa promijeniti, onda nećemo ni usvajati ta izvješća kada ionako idu pro forme. Ako
kažemo da treba napraviti rebalans, pa jel nam teško napraviti rebalans. Ova stavka krivo je
knjižena, knjižiti će se na drugi konto. Napraviti će se ovo napraviti ono i onda ćemo ga usvojiti.
I tu treba napisati točno koja stavka je išla u izvršenje.
Načelnik – tu točno piše koja stavka ide koliko izvršenje je napravljeno samo što je ovo greškom
napravljeno, njenom greškom kada je pisala.
Mitrović Marinko – evo malo bih se još uključio – evo gospodine načelniče ti znaš i sam kada
smo radili proračun rekli smo ajde prezentiraj nam proračun. Rekao si treba ga prepisati od
prošle godine. Mi smo rekli daj ga stavi ne može tako ići. Jer se je dokazalo da ne može onoliko
koliko je bilo. Ali to je manje sada važno. Idemo dalje. Ja ti sada za ovo ne budem glasovao,
ali hoću ovo reći neka se sazove sjednica za mjesec dana.
Predsjednik vijeća – imati ćemo prije toga financijsku.
Mitrović Marinko – ma dobro, ti reci prije toga Branku tu trebamo napraviti rebalans
100.000,00 dignuti, malo si pregledaj sam da vidiš kakva je situacija. Mi donesemo tu odluku i
ti budeš tu normalno radio. I nitko te ne bude optuživao.
Načelnik – još uvijek je normalno, samo je greška knjižena.
Mitrović Marinko – znam, ali nemoj da si to dozvoljavaš, ono smo prihvatili i glasovao sam,
ali za ovo ne ću glasovati. Ali ako trebaš mijenjati da trebaš novce za neki projekt sačuvaj Bože
da te ja osporavam pa bude da Marinko nije digao ruku za krov i fasadu. Na kraju. Znači ti si
rekao hoću raditi, a mi sada nećemo dati. Ovo ti ne budem podržao, vidi šta trebaš promijeniti,
napravimo rebalans i idemo dalje. Nemoj čekati sada to tu treba toliko tu toliko. I sada ti već
znaš kakva je situacija. I idemo i sve bude čisto. Ono smo od glasali a ovo je početak. Ovo je
tri mjeseca. To je moje mišljenje i iza toga stojim.
Predsjednik vijeća – moje je mišljenje da treba doraditi. Sa time da se promjene ova konta da
se uz iduću sjenici pripremi stavke koje treba uvrstiti u rebalans i da se ovdje ispiše ne duguje
potražuje nego planirano i ostvareno. I indeks. U koliko Fina kaže da to ne može napraviti, ja
ću osobno otići i zatražiti da se to tako napravi, tako svi to rade pa bi trebali i mi. Jer, tako smo
imali i nekad.
Tko je za to da se ova točka doradi i pripremi za iduću sjednicu?
Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“.
Točka 7.
Provođenje odluke o natječaju za pročelnika
Predsjednik vijeća – kao što znadete donijeli smo odluku da bi naša općina trebala imati
pročelnika, da li smo neki rok načelniku. Molim načelnika da kaže šta je i dokle se je došlo sa
realizacijom. Pošto odluka nije provedena.
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Načelnik – biti će provedena, pregovarao sam malo sa Račom da pročelnik radi četiri sata u
općini Severin, četiri sata u općini Nova Rača. I dok se usuglasimo ovih dana ići će natječaj.
Jer, Novoj Rači također treba pročelnik.
Predsjednik vijeća – mislim to već dugo traje, vidimo da te sve projekte i ovo u biti pročelnik
kontrolira. To je dio JUO-a koji mora iz kontrolirati materijale za vijeće i onda ne bi ni mi
dolazili u situaciju da se tu da kažem svađamo oko nekih stvari što su opće poznate. Zatim
pročelnik trebao bi da onda bude kada dođe poradio u svezi kojekakvih rokova za natječaj kao
što smo rekli. Mislim da bi nama svima bilo lakše, ali treba napraviti opet kada dođe raditi neki
rebalans. Evo načelnik je rekao da će vidjeti sa Novom Račom, da li će to biti na četiri sata kod
nas, četiri kod njih ili će oni njega uzeti na cijelo radno vrijeme, a on će nama davati usluge pa
nam neće opteretiti tih 20%. to će načelnik odlučiti. Upitao je ima li diskusije po ovoj točci?
Mitrović Marinko – koliko bi taj pročelnik nas koštao? Koliki je njegov koeficijent to se zna
nešto valjda ima određeno.
Načelnik – ja znam samo prijašnji dio da je prijašnja pročelnica ima 5.100,00 plus putni troškovi
plus obaveze.
Mitrović Marinko – mislim ja nešto drugo, ja sebi kalkuliram da bi trebao biti neki pametan
čovjek, mora biti školovan, ne znam kakvi smjer, da ti njega u ovih 40.000,00 što plaćamo, pa
da dovučemo tu, pa da on nama vodi i natječaje i neka nam vodi računovodstvo.
Predsjednik vijeća – ne može. Natječaji sve to paše ali ne može voditi računovodstvo.
Mitrović Marinko – ja ne znam zato pitam.
Načelnik – uputstvo je da bude pravnik. Visoka stručna sprema. Po mogućnosti pravnik.
Predsjednik vijeća – upitao imamo li još šta po ovoj točci?
Kolić Miro – predlažem predsjedniče da poslije ove diskusije poništite ovu odluku koju smo
donijeli na zadnjem vijeću, i da predložite formiranje nove. Ili se mi pravimo grbavi ili … mi
smo odluku donijeli ako ovo sada što načelnik kaže onda ona odluka više ne vrijedi. Prema
tome treba donijeti novu odluku. Da će se pročelnica uposliti na četiri sata, znači da smo onda
pogriješili ili nismo znali. I to je ono što mi nikako da shvatimo. Mi smo odluku donijeli. Nema
ali… odluka je donešena. Provedena zapisnikom. I za nju smo digli ruke. Ta odluka ako ne
vrijedi i sada smo se predomislili onda onu moramo poništiti i donijeti novu.
Bažulić Ivan – ja se sjećam da je Marinko rekao da se pročelnik uzme na dva ili tri sata, da li to
ne piše u onoj odluci? Ili piše za osam sati?
Predsjednik vijeća – ja sada točno ne znam da li specificirano ali je tu jedna stvar što je ona
odluka napravljena ona ima vremenski rok, koji je u njoj definiran i taj vremenski rok je trebao
biti iz poštivan kada to odluka prođe na Uredu državne uprave tamo na obradi. A zašto ta odluka
nije izvršena to ćemo onda na jednom drugom vijeću kada budemo imali tu odluku vidjeti
razloge. Jer, to nama sada nije ni sigurno da će Rača krenuti ili da neće i načelnik nema neke
čvrste obaveze… to su neki dogovori. Natječaj nije raspisan, uvjeti natječaja nisu poznati tako
da mi o tome službeno nemamo ništa osim riječi načelnika. Te je upitao ima li još nekih
komentara? Tako da ćemo vidjeti na idućoj sjednici i obraditi taj zahtjev vijećnika Kolića.
Ukoliko nema ništa prelazimo na točku broj 8.
Točka 8.
Javna rasvjeta (prijedlog Načelnika)
Predsjednik vijeća – javna rasvjeta ja sam tu napisao prijedlog načelnika. Načelnik je nešto
imao za reći povodom javne rasvjete evo da ga saslušamo.
Načelnik – ne znam šta reći po pitanju javne rasvjete – dogovorio sam da će u roku od deset
dana biti riješeno da će se u Orovcu gasiti svaka druga lampa. Što je skinuto na proračunu plan
proračuna 30.000,00 kuna ja sam u početku automatski mislim negdje oko desetak tisuća kuna
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riješio da sam prešao u HT, a nisam više u HEP-u. tu je automatski po svakom brojilu dobilo
po 500,00 kuna i pojedinična mjera ja 0,23 lipe a u HEP-u je bilo 0,33 lipe, ja mislim da ću ja
ostvariti onaj dio tih od 30.000,00 kuna tu negdje.
Predsjednik vijeća – uštede misliš?
Načelnik – da.
Predsjednik vijeća – ove žarulje bi se gasile trajno?
Načelnik – trajno će se gasiti.
Predsjednik vijeća – nema mogućnosti automatskog gašenja.
Načelnik – ima mogućnosti ali to bi koštalo malo više da jednu noć svijetle, pa drugu noć druge
da svijetle, to sam ja nešto tako razmišljao i dogovor je, danas sam razgovarao mislim da
slijedeći tjedan će svijetliti svaka druga. Osim glavne ceste.
Kuštrić Emil – da li je to na nivou cijele općine ili svaka druga?
Predsjednik vijeća – u Severinu ionako radi svaka druga.
Načelnik – u proračunu je predviđeno da se 30.000,00 kuna manje potroši.
Krapec Željko – da li idu uopće kontrole što se tiče javne rasvjete, ima par bandera svakih 20
sekundi se gasi, ugasi se pa se upali. Pred mojom kućom je tako.
Kolić Miro – baš ako hoćete pred Kuželovom kućom je tako.
Načelnik – nije problem da se javi ta i ta ne svijetli, oni kada dolaze ja nazovem samo moram
znati koji je broj bandere, da ne moraju isključivati komplet struju.
Predsjednik vijeća – odmah da vam kažem, razgovarali smo načelnik i ja o gašenju da kako
vijeće donese tako će biti. Načelnik je dao sada ovaj prijedlog da se ne ide u stalno gašenje,
mislili smo da se sve bandere osim ceste ugase u 11h i sada se preko ljeta ne trebaju ni paliti.
Ako načelnik da taj prijedlog mi ćemo njega usvojiti ili ne usvojiti. Vidjeti ćemo koliko će
stavka za električnu energiju manja. Ja nisam radio statistiku po općinama, međutim jako puno
općina gasi rasvjetu. Neki čak i u deset sati.
Kolenko Zvonko – kada idete kroz ova sela što gase to ti je mrtvo to kao da nije selo.
Predsjednik vijeća – da ja se slažem sa time.
Kolenko Zvonko – ja to nikada ne bih dozvolio.
Ovčariček Ivan – da bolje je da svijetli svaka druga.
Mitrović Marinko – sada kada smo kod javne rasvjete – Stevo ti bi morao nešto oko toga znati.
Slađan mi u trgovini priča da njegova bandera nešto ne valja. Ako je ne ispravna treba je
popraviti.
Šoštarko Stjepan – trebalo bi proći uvečer i popisati koje ne svijetle.
Načelnik – to će biti riješeno.
Predsjednik vijeća – evo mislim da smo iz crpili ovu točku osam, što se tiče javne rasvjete.
Točka 9.
Dan Općine
(proslava i dodjela javnih priznanja)
Predsjednik vijeće – ovako, u razgovoru sa nekim vijećnicima došli smo kao do potrebe da se
točka stavi na dnevni red. Proslava i dodjela javnih priznanja da vidimo šta će to biti jer mi
obično zadnji u selu znamo šta se radi. Što i nije dobro. Tako da bih dao riječ zamjeniku
povodom njegov prijedloga dodjeli javnih priznanja. Pošto je ovo naše u biti zadnja svečana
sjednica u ovom sazivu. U ovom sastavu.
Ovčariček Ivan – pa u razgovoru sa Brankom ja sam mu napomenuo da bi bilo dobro da dademo
javna priznanja ljudima koji su zaslužni za razvoj naše općine. Po pitanju gospodarstva, po
pitanju kulture. Mislim da imamo čak i neki pravilnik u općini po kojem bi trebali postupati.
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Da li poslati dopise udrugama? Mora se sistem razraditi kako da se obavijesti. Tko će dati
kandidate za dodjele javnih priznanja.
Predsjednik vijeća – evo ja bih se samo ubacio – znam da nekih godina ranijih samo mislim da
prošle godine to nije bilo. Bio je sastanak svih udruga za koje su organizirale dan općine. Mislim
da prošle godine nije bilo toga sastanka, pa ove godine ako bude tog sastanka bude malo ranije
da se oni stignu javiti. .
Ovčariček Ivan – trebalo bi poslati dopis udrugama da dadu svoga kandidata.
Predsjednik vijeća – tako da se na tom sastanku donese neka zajednička odluka, neka se vidi
od prilike šta bude. Da li to bude neka plaketa. Ne znam da li općina ima pravilnik o javnim
nagradama i priznanjima? Da li se netko sjeća da li ima taj pravilnik.
Kuštrić Emil – pravilnik nema. Ali o proslavi dana općine sjećaju se stari vijećnici kako je to
bilo prije. I to je bilo onda dobro organizirano. Sastali su se određeno vrijeme prije koliko je
potrebno da se organiziraju tko je želio učestvovati u tome, da li su svoj program. Program se
je doradio na sastanku i svatko se je pridržavao toga. I organizirao se je u tom pravcu.
Predsjednik vijeća – to je za program.
Kuštrić Emil – a onda se isto predlaže i na tom sastanku svoje nekakve kandidate koji su
zaslužni.
Ovčariček Ivan – čekaj malo Emile. Ovo bi trebalo donesti općinsko vijeće da dobiju priznanja.
To bi trebala biti neka komisija tko će to onda i potvrditi.
Načelnik – ne može komisija, općinsko vijeće mora donijeti odluku o dodijeli priznanja.
Kolenko Zvonko – ja znam kada smo bili u Rači, vijeće je donosilo.
Predsjednik vijeća – da, ali netko mora dati prijedloge. Prijedloge daju udruge. Da bi neka
komisija to objedini. Da vidi da je to to.
Načelnik – prijedloge ne moraju dati Udruge. .
Predsjednik vijeća – može i pojedinac.
Načelnik – općinsko vijeće donosi odluku kome će dati priznanje.
Predsjednik vijeća – moraju biti prijedlozi. Nećemo mi sada na općinskom vijeću davati
prijedloge. Mi ćemo donijeti odluku da li to prihvaćamo ili ne.
Kolić Miro – točka dnevnog reda je dan općine proslava i dodjela javnih priznanja. Miro Kolić
predlaže Igora Grgića za javno priznanje općine Severin. Molim da o tome glasujete, sve je po
Statutu i Zakonu. Vi izvolite i predlažite šta hoćete!
Načelnik – prvo općinsko vijeće mora donijeti Odluku o dodijeli javnih priznanja. Da bi se
mogao davati prijedlog i glasati o tome.
Bažulić Ivan – onda idemo glasovati!
Načelnik – kada bude pisana odluka i onda na temelju te odluke se daju prijedlozi.
Kuštrić Emil – koja su pravila?
Načelnik – da li vi donosite pravila? Da li ste vi vijeće?
Kuštrić Emil – pa jesmo. Ne razumijemo se. Da ja završim svoje mišljenje. Sve u redu, Igora
poznajemo i ja nemam ništa protiv toga. Dali poznajete nekoga recimo primjer iz Udruge
umirovljenika ko je zaslužan tko bi trebao dobiti priznanje? Ne poznate. Da li poznate iz Udruge
ribolovaca? Ne poznate. Da li iz lovaca, ne poznamo. Jer, to najbolje može odrediti Udruga
koja može svoga člana ….
Načelnik – mi ne pričamo o Udrugama. Mi pričamo o čovjeku sad je rekao gospodarstveniku
kome treba dodijeliti javno priznanje. Koga mi poznamo.
Kuštrić Emil – da li imamo granicu koliko javnih priznanja?
Načelnik – a vi donosite odluku!
Kuštrić Emil – ali nemamo nikakva pravilnik, budemo se sada prepirali do jutra s time, ja hoću
deset predložiti, sada će predložiti onaj dva, onaj jednog. Kako, šta? Nemamo pravilnik
nemamo ništa.
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Ovačariček Ivan – dobro Emil kaže, nemamo pravilnik. Mi moramo znati kakva priznanja ima
tu više vrsta tih priznanja. Manje vrijednosti i veće.
Kolić Miro – reći ću Vam da načelnika uopće ne opterećujete sa tim. Šta postavljate pitanja
načelniku? Piše ovdje odluka o priznanju općinskog vijeća. Nemojte ga sa time opterećivati.
Mi možemo predložiti i njega i svakog drugog. A ne njega pitati za taj dio. Onda možemo mi
priznanje uvesti da načelnik dodjeljuje. Ali to on nas ne mora pitati. I nije sporno. Ovako, ja
sam dao svoj prijedlog vi izvolite dajte svako svoje. Ja nisam član te udruge ja sam rekao svoje
mišljenje. Prema tome pod ovom točkom ajmo donijeti odluku da će se podijeliti javna
priznanja za Dan općine. Ako nećemo sada donijeti, za deset dana sazovi vijeće i to napravimo.
Zadužimo tri člana komisije koji će predložiti to vijeću. Vijeće će biti za taj prijedlog ili neće
biti.
Načelnik – imamo li u proračunu javna priznanja? Nemamo tu stavku. Ne znam kako ćemo
onda sada.
Kolić Miro – ništa ja nisam rekao.
Načelnik – ja ne znam kako ćemo onda iz poštovati to? To znači ako imamo za javna priznanja
nula kuna i ja to prekršim šta onda? A zna se ako je negdje nula ako se to prekrši da se može
kazneno odgovarati.
Kolić Miro – stavi veto na to i sve u redu. I idemo dalje.
Predsjednik – ukoliko bude dalje problem sa vremenom da se ne saziva oko toga sjednica i bude
samo jedna točka to možemo odraditi telefonski. Ako bude samo da se donese odluka o
donošenju javnih priznanja a kada budemo donosili javna priznanja onda moramo biti tu svi da
glasujemo. Trebali bi onda naći tri člana …
Načelnik – čekaj pitao si me nešto da li ima u proračunu za javna priznanja?
Ovčariček Ivan – pa ne idu tu novci.
Načelnik – ma nemoj, a nešto će se kupiti ili će se plakete uzimati ili šta već…
Predsjednik vijeća – uzeti će se plakete.
Načelnik – a pod koju stavku će se to knjižiti?
Predsjednik vijeća – pod prezentaciju.
Načelnik – javna priznanja pod reprezentaciju!!! Molim te lijepo. Mislim kako to.
Predsjednik vijeća – mi imamo tu stavku koja kaže sada ću vam je pročitati jako je zanimljiva
– ako je nađem – negdje je bila – ostali prihodi 100.000,00 kuna. Ostali.
Načelnik – ostali prihodi? Šta to ima veze sa … pričamo o rashodima.
Predsjednik vijeća – dobro nećemo se svađati oko toga. Ako općinsko vijeće donese takvu
odluku skupiti ćemo novce svatko će dati 100,00 kuna za to priznanje. I gotovo i šta sada.
Predsjednik vijeća – trebalo bi osnovati komisiju od tri člana koji će odraditi taj posao. Evo za
komisiju Emil Kuštrić, za člana, Branko Raičković, za člana i Ivan Ovčariček za
predsjednika. Ovako ako se mi kao vijeće dogovorimo ako ima takvih vijećnika ili članova
ovoga vijeće koji su od prvog dana u općini možemo mi i za takve ljude makar neku zahvalnicu
za dugogodišnji rad dati. Moj prijedlog je odmah da se malo vide i druge općine imaju neke
općine taj pravilnik o javnim priznanjima, pa ćemo vidjeti kako su oni napravili. Ne treba
pretjerivati.
Mitrović Marinko – i načelnik nam je tu bio uključen od prvog dana.
Predsjednik vijeća – ti ćeš ga predložiti. Upitao je tko je za ovakvu komisiju te je dao na
glasanje?

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“.
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Točka 10.
Velika Ciglena
(upit i odgovor inspekcije vijećniku Miri Koliću)
Predsjednik vijeća – mi smo to imali na prošlom vijeću. Na pretprošlom smo rekli kako se je
ono desilo, vamo tamo. Odgovor je bio imate ga u prilogu, mislim da ste pročitali. Šta je o tome
značajno? Značajno je to da je upit izvršen, prije prošle sjednice je ovaj upit trebao doći
vijećniku Koliću. Nije došao iz nekakvih nepoznatih razloga, nakon toga je došao. Ali ovdje
ima i obavijest o postupanju. Mislim da ste svi pročitali. I vidimo da to baš i nije bezrazložno.
Ali, kako smo svi upoznati radovi ne idu dalje. Otvaram raspravu.
Kuštrić Emil – čitao sam ovaj odgovor i svi skupa sumnjali smo, pričali smo da ta voda, para
nije ispravna itd. pa se je saznalo, igrom slučaja, ali u ovom odgovoru znači nigdje investitor
izvođač radova nisu uzeli uzorke za analizu. Ima razlog vjerovatno zašto. A zašto nije uzela
inspekcija pa ona dali na analizu.
Kolenko Zvonko – piše da su obustavljeni radovi.
Kuštrić Emil – da radovi su obustavljeni, ali mi smo već svi ako je para zatrovana, mi smo već
svi mogli biti zatrovani.
Predsjednik vijeća – mi tu ne možemo suditi.
Kuštrić Emil – ovo mi je nekakvo objašnjenje nedorečeno.
Kolić Miro – sjećate se koliko je oko ovoga bilo žustrih rasprava pa čak i neugodnih riječi. I
tek na teško inzistiranje ovaj dopis je došao. Ne sad k meni nego je došao i svima vama. I jedini
cilj i je da budemo svi upućeni. Meni osobno ne treba. Zašto je to držano tako dugo u općini o
tome ja ne bi, jer je inspekcija izišla na vrijeme, možete provjeriti datume, na vijeću to nismo
dobili, istina je da sam ja taj dopis poslije dobio kući, osobno ga potpisao općinski načelnik.
No, na temelju toga dijela viši inspektor zaštite i okoliša zatvori radove na ovako velikoj
investiciji i jednostavno u tom dijelu znači da nešto postoji. Ima veći problem za mene oko
ovoga dijela, a ja ću samo pitati da li je istina ako je, ja sam rekao da sam pročitao cijeli Elaborat,
tražio sam načelnika, dao mi ga je. To je debela knjiga gdje u tom Elaboratu piše da je bušotina
radioaktivna. Više nego dozvoljeno. To piše. Imam samo jedno pitanje ako načelnik hoće
odgovoriti, to su preozbiljne stvari da bi se mi kao ljudi zafrkavali. Dio novinara je poslao dopis
ili poslao pitanje da se načelnik očituje oko toga da li je taj Elaborat istinit ili nije. Ja bih samo
zamolio, ja neću na ovome stati, zbog onih koji su sada 30 godina, 40 ili 5, ja mogu otići za
godinu za dan, za pet, ali neću stati na ovome zbog generacija koja dolazi. Moje pitanje je
načelniče ako hoćeš da mi odgovoriš da li je netko tebe od novinara zvao i pitao da li u Elaboratu
to piše ili ne?
Načelnik – kakve to veze ima sada? Ne razumijem. Da zvao me je.
Kolić Miro – molim da uđe u zapisnik. Ako u tome dijelu odgovor novinaru nije dat oko toga
dijela, ja ću moliti da ja sutra dođem i ponovno dignem na revers Elaborat o studiji zaštite na
okoliš. I to molim da mi se onda dade. I to ću odnijeti tamo gdje treba. I normalno vratiti ga
nazad.
Načelnik – koga odnesti Elaborat?
Kolić Miro – da.
Načelnik – ne može.
Kolić Miro – dobro, ja za to molim općinsko vijeće da to odobri. Vi recite da ne može i ok.
Nemam ja ništa protiv. Znači tražim od općinskog vijeća da se vijećniku općine Severin posudi
Elaborat na revers i da se sa time može upoznat javnost. Ako se ne dozvoli opet dobro. Vi ćete
vijećnici odlučiti šta sa time dalje. Daljnje moje pitanje koje se odnosi ovdje, svako ovako
velika investicija odnosi se na prostor grada Bjelovara i na prostor Općine Severin. Ja ću
zamoliti da uđe u zapisnik da tražim u pisanom obliku što je se potpisano sa investitorom od
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strane Općine Severin. Ponavljam još jedanput studiju zaštite okoliša potpisalo je 12 ljudi koje
sam ja vidio, 10 nemojte me sada hvatati za riječ. Potpisao ga je i načelnik Općine Severin, da
li još nešto potpisano ili nije, ja to ne znam. Ali, bih molio da se o tome očitujemo i tražim
službeno da se načelnik oko toga očituje da li je još nešto potpisano, jer bušotina se odnosi na
grad Bjelovar i na Općinu Severin. Zato što se eksploatacijsko polje nalazi ispod Severina,
odnosno Općina Severin i ispod grada Bjelovara. I ne mogu ništa raditi bez saglasnosti Općine
Severin. Ako, ima kakvih dokumenata koji su potpisani bio bi red da mi općinski vijećnici to
znademo. Ako nema ništa, napišite ništa nije potpisano, osim Elaborata.
Predsjednik vijeća – ovako ovo je jedna od problematika sa čime ćemo se mi susretati, dok god
da kažemo ta bušotina ili ne proradi ili se zatvori. Znači kao i svake bušotine koliko se god
izvuče toliko se mora vratiti. Šta se u međuvremenu dešava vidite i sami šta se dešavalo.
Nekoliko puta je bio onaj oblak nečega, što mi ne znamo šta je. Ako je radioaktivnost to je jako
opasno. Samo da znate. Od toga nema lijeka. Na nama je da ako možemo da doprinesemo tome
da živimo u zdravoj sredini. Jedan od tih načina je da se vijeće i vijećnici i ja osobno, niti sam
taj Elaborat vidio niti sam bio upoznat sa detaljima koji su unutra, ali niste ni vi, pa bi bio red
da se sa time i upoznamo.
Načelnik – dokumenat nema niti jedan potpisan osim toga što se spominje. Ja sam bio član
komisije u Ministarstvu zaštite i okoliša i zato je taj dokumenat potpisan. Ministarstvo je dalo
odobrenje za radove. Zato samo jedan jedini potpis postoji i moj što je općina potpisala. Jer,
sam bio član komisije.
Predsjednik vijeća – kako vidimo Ministarstvo je dalo dozvolu a i zatvorilo radilište. Po ovome
kako piše.
Kolenko Zvonko – ja bih vam samo rekao par riječi sigurno ne znate, ovako, kupili su tri jutra
zemlje vi ne bi nitko ni sanjali koliko su plaćali. Pola jutra je prodano prvih za 620.000,00 kuna,
drugih pola jutra isto za 620.000,00 kuna. Da je druga dva jutra ili dva i pol prodano za
3.000.000,00 kuna. I ljudima isplaćeno na račun. To je kupljeno prošli tjedan. Ja sam toliko
gledao u ugovorima, ako je šta na crno na crno je.
Načelnik – malo više ima kako je prodano. Vremenski.
Kolenko Zvonko – a prošli tjedan su rađeni ugovori. Ja ih gledao.
Bažulić Ivan – to je zemlja tamo oko bušotine.
Kolenko Zvonko – da, da.
Ovčariček Ivan – znadete šta krupni kapital ta nema milosti prema nikome on ima pare i radi
šta hoće, ali mi moramo voditi brigu o svome zdravlju prvo i osnovno. I sačuvati djecu, i buduće
naraštaje pazite radijacija znamo što nosi. Sve je nama dobro dok smo mi tu. A kada se čovjek
razboli? A šta onda? Onda ćemo reći a šta nismo.
Kolenko Zvonko – šta nam je napravio Černobil?
Ovčariček Ivan – vodimo brigu o svome zdravlju i o budućnosti. Dokumenti su javni i sve mora
ići van.
Predsjednik vijeća – ja mislim da je nama svima u cilju da to bude legalno transparentno da se
tu makar mi koji jesmo, ako i je kakva opasnost da znamo kakva je ta opasnost. Na internetu tu
ima isto takvih priča, no međutim ako je ovo službeno, kaže vijećnik Kolić da postoji strategija
utjecaja na okoliš i da se ta strategija preispitiva i sada vidimo da netko nije tražio neke dozvole
a trebao je. Netko to nije sigurno ne namjerno ne zatražio a tolika je investicija u pitanju, ja
predlažem da se gospodinu Koliću odobri posudba te da kažemo strategije. Čovjek može
pročitati šta ga zanima. Ja isto to nisam vidio. Čuo sam da je to nekakva velika knjižurina. Ako
je potrebno da nam iz te knjige dođe netko objasniti.
Ovčariček Ivan – mi smo tu mi živimo tu sve ide prema nama, ne ide na onu stranu nikada.
Nego uvijek ide vamo.
Predsjednik vijeća – radijacija ide na sve strane. Černobil je puno puno dalje pa smo osjetili.
Predsjednik vijeća – upitao da li je još netko zainteresiran za pregled te dokumentacije?
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Kuštrić Emil – ja sam zainteresiran.
Predsjednik vijeća – i ja bih također isto to volio vidjeti šta tamo piše. Trebalo bi nekoga da
nam to razjasni stručnjaci te struke. Daleko od toga da sve razumijemo. Da više ne duljimo oko
toga ima li još tko kakvih komentara.
Dao bih ovaj prijedlog Mire Kolića da mu se odobri da posudi na revers da uzme taj dokument
i da ga vrati u određenom roku. Da se to specificira i da se vrati uredno kako je. Ako nije
državna tajna.
Načelnik – taj je dokumenat bio kod njega. Ne radi se da će ga on pročitati ponovno nego da će
nešto raditi s njim.
Predsjednik vijeća – on je mogao i prije raditi s njim.
Načelnik – nisam ja ništa rekao, on kada je došao tražio, dobio, amen. I sada mi je malo bez
veze sada sa tim dokumentom da ide nekuda i ako netko treba neka dođe zatražiti taj dokumenat.
Predsjednik vijeća – da li mi tu sada nešto sakrivamo?
Načelnik – ne sakrivamo.
Predsjednik vijeća – da li je u tom dokumentu postoji nešto da je to tajna?
Načelnik – pa šta bi bilo tajna. Pa to je Ministarstvo izdalo, nisam ja to izmislio. Sudjelovao
sam bio sam u komisiju, potpisao jesam. Ministarstvo je izdalo potvrdu.
Predsjednik vijeća – da, da, da jer mi smo isto korisnici termalnog izvora, pošto ide na
katastarsku općinu Severin jednim manjim dijelom. I to po nekim procjenama, granica ide točno
uz granicu Severina.
Načelnik – nije točno, ide do kanala iza zone. I ima valjda 82 hektara koje je pod našim dijelom.
Mitrović Marinko – kako si ti dospio kao član, zato što si bio načelnik općine …?
Načelnik – da. Bilo je još i drugih članova.
Mitrović Marinko – ti si išao kao načelnik.
Predsjednik vijeća – jedini iz Severina, jeli tako?
Načelnik – da.
Predsjednik vijeća – da li je onda potrebno da donašamo odluku da ta dokumentacija može ju
Kolić uzeti ili ne?
Kolić Miro – ja inzistiram na tome. A vi donesite kakvu hoćete.
Predsjednik vijeća – tko je za to da se ova dokumentacija može posuditi na čitanje?
Mitrović Marinko – za šta će se upotrijebiti, za čitanje, šta ćeš raditi sa njom? Ako donašamo
odluku da se zna u vezi čega. Ako nije tajna?
Kolić Miro – kakva tajna? Prvo i osnovno kada je Elaborat utjecaja na okoliš donašan nitko nije
od strane općine Severin stavio primjedbu na stavku da je bušotina radioaktivna više od
dozvoljenoga. Daljnji dio ja jesam konzultirao Ured za atomsku energiju Republike Hrvatske,
nema nikakve tajne, u kontaktu sam i oko toga, prema tome, traže da se odnese Elaborat da, ja
ću taj Elaborat njima dati, oni su najstručniji u ovoj državi. Ja sam nekada kontaktirao sa tim
ljudima, kada su zakopali opasni otpad u Čazmi iz bolnice, kako je završilo ja sad ne bih o
tome, ali to se nije ticalo direktno nas to su zakopali. Prema tome, ovdje se radi da je stvar toliko
ozbiljna (molim da uđe u zapisnik), ja jesam konzultirao i niz novinara i neće nitko objaviti ovo
ovdje (molim da uđe u zapisnik). Ponavljam još jedan put pred općinskim vijećem Općine
Severin kontaktirao sam javne medije i ne žele objaviti što su službeni organi Republike
Hrvatske donijeli. Iduće distanca je Ministarstvo i Ured za atomsku energiju. Vi nemojte mi
dozvoliti oko toga, moja građanska dužnost je, ja ću naći načina preko interneta i internacionala
i da izvijestim javnost. Šta će biti dalje, ja nisam svemoguć ali moja građanska dužnost je da ja
ovaj narod izvijestim šta se događa. Molim da to uvedeš od riječi do riječi u zapisnik.
Predsjednik vijeća – evo čuli smo razlog zašto je to potrebno, znači nije potrebno za vješanje
po plotu, nego za instituciju koja će vjerojatno donijeti neki sud o tome. Mi tu svi živimo.
Načelnik – ako je to tolika velika institucija zar oni ne mogu doći kod izvođača radova da dobije
to?
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Ovčariček ivan – ja bih nešto rekao – Žarko mi moramo voditi brigu o svom zdravlju. Neće oni
voditi brigu o našem zdravlju. Bez brige. Njima je bitan kapital, njih drugo ne zanima.
Mitrović Marinko – zato sam pitao Miru ako on to nosi da objave neke novine za to nisam. Ali
ako ide prema takvoj instituciji da se to ustvdi šta je. Zbog nas svih.
Ovčariček Ivan – neka kažu da li je to opasno za zdravlje ljudi ili nije.
Kuštrić Emil – ta priča o radioaktivnosti vam je potekla od mene. To može potvrditi i Miro
Kolić i Branko Raičković i Navojac itd. Da ja to nisam čuo slučajno od osoba koje se bave sa
tim ne bi do dan danas nitko o tome znao ništa. Oni su kada su bušili bušotinu, tu kada su došli
na pare, trebali su ispitivati i pustili su ampulu koja je radioaktivna da bi mogli to snimati.
Međutim, ta je zapela u bušotini i ljudi koji to rade profesionalna ekipa bila je vani u Libiji, ili
negdje su radili neke druge poslove, i ovi nisu mogli čekati, oni su sami to vukli i slupali su tu
ampulu i zadrli bušotinu. Ja sam to sasvim slučajno. I ja sam to rekao ljudima koji znadu. Od
tuda je počela ta priča o toj radioaktivnosti. Na kraju se je to obestinilo da je to tako. I ne vidim
razloga da zašto sada načelnik se boji dati dokumentaciju, jer jednostavno i ovaj Izvještaj od
inspekcije je nedorečen. Nisu oni uzeli uzorke i nikome ništa, zabranio je radove dalje, a ono
što su oni puštali paru i trovali nas, ako su nas trovali, isto tako nema veze. Prema tome, treba
netko drugi uzeti uzorke i utvrditi stanje i to zabetonirati. Ako je radioaktivno. I ne vidim razlog
zašto sada ta dokumentacija je sporna. Da je i bilo tko drugi zatražio dokumentaciju ja bih bio
za to. Ima način da se utvdi da li je to stvarno opasno za zdravlje ovih ljudi i ovoj okolici. Ako
nije opasno onda nikome ništa. Neka rade poslove i nitko ih neće u tome sprečavati. Ali, ako je
to radioaktivno a mi budemo prešućivali onda ja ne znam kako bih ja nas nazvao. Mislim mi
smo ipak osobe koje bi trebale brinuti o situaciji na teritoriju ove općine. Kao broj jedan. I ne
vidim razloga zašto ta dokumentacija ako nije tajna ne bi mogla ići u javnost?
Predsjednik vijeća – upitao ima li još kakvih komentara? Evo saznali smo razlog. Dajem
prijedlog Mire Kolića na glasovanje, za posudbu dokumentacije.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“.
Točka 11.
Županijski prostorni plan
IV. izmjena i dopuna
Predsjednik vijeća – evo ja sam dobio ovdje u općini jednu obavijest da se radi IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. Ide ponovno javna rasprava, zašto
ide ponovna rasprava, oni baš točno tamo nisu rekli, nego su rekli da postoje neke da kažemo
neki problemi, postoje neke promjene u vodnom gospodarstvu u elektroenergetskim
postrojenjima, postoje neke promjene u cestama itd. Bio je gotovo iz svakog ovog sektora netko
iz tih službi. To je bilo u županiji. Međutim, javna rasprava traje i dalje do 17. svibnja 2016.
svakog koga zanima taj Prostorni plan, može otići i vidjeti i to u Ured za graditeljstvo i
infrastrukturu. I može vidjeti eto i Severin. Pošto sam ja tamo bio oni su meni isprintali iz
kompjutera neke stvari koje su ovdje samo naznačene a treba ih tamo na karti pogledati ukoliko
nekoga zanima. Znači promjene korištenje i namjena prostora i površina u Severinu izbačeno
je neki simbol koji označava to je tu kod Navojca. Sada šta je to, to se treba vidjeti. Ja nisam
niti imao vremena ni mogućnosti to tamo vidjeti. Zatim izmijenjena je zona u Severinu, ucrtana
površina sa proširenjem. Tako tu piše. Ima nekih izmjena Navojec je dao neke izmjene za
elektranu na šječku. Tako tu piše. I piše izmjena koja je vjerojatno prije bila trasa autocesta
odnosno brze ceste kroz Severin nema izlaz u Severinu. Znači, to se je nekada pričalo da će ići
brza cesta, pa se je nekada pričalo da će ići autocesta, pa opet brza cesta no Severin je ispao iz
igre za izlaz. Nama će izlaz biti vjerojatno kod signala. E sada zona u Severinu, to je samo
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upitno da li je to županijski značaj i dodane su neke dvije vodne površine. Za Orovac ima zona
antenskih stupova. Ima li u Orovcu antenskih stup? Vjerojatno je ucrtan, vjerojatno će nešto tu
biti. Ja ne znam gdje, jer nisam vidio kartu. Ustvari karta je bila preko projektora, ne možete
vidjeti ustvari pola sata bi morali gledati. Pošto je cijela županija bila. E sad, kulturna dobra
koja su bila ta su ostala, napušteno je jedno eksploatacijsko polje. Granica sa Šandrovcem.
Znači to nam još smanjuje naftnu rentu. Onda imamo tu ucrtane su tu neke površine granice
eksploatacijskog polja ugljikovodika i površina granice eksploatacijskog polja geotermalnog
izvora. To je ovo ovdje u Cigleni. Ja sam vidio samo kako ide granica sa Bjelovar, otprilike po
toj granici ide i crta. Vjerojatno ima ispod zemlje granica Severin – Bjelovar. Piše
problematično vjetroelektrane da li županijski značaj. Imamo li mi šta sa vjetroelektranama. Da
li je podnesen još kakvi prijedlog to ne znam tako su rekli. Ima nešto problematično sa
Najvojcem, ribnjak vjerojatno u Severinu. Da li se planira više od 10 ha ribnjaka, ako se planira
više od 10 ha ući će u taj županijski plan, ako ne onda je lokalnog značaja. Piše još solarna
elektrana Posavec, da li je više aktualno. I bilo je tako riječ o svakoj općini, bilo je tu kojekakvih
priča oko cestogradnje i oko mostova koji su napravljeni a ceste više neće ići tuda itd. I bilo je
od nekih ljudi koji su bili malo upućeniji a to vjerojatno načelnik zna, da je bio neki prijedlog
da se ide na podizanje naftne rente. Taj predsjednik toga ureda Križ Saša rekao je da dugo nije
bio u Severinu, ni sa Severinčanima. Ako imamo kakve potrebe neka ga slobodno kontaktiramo.
Ja bih toliko sada dajem na diskusiju.
Ovčariček Ivan – htio bih samo reći oko toga izlaska te brze ceste. Da li mi tu još nešto možemo
napraviti ili više ne možemo ništa? Mislim pošto je prostorni plan u izradi mislim da bi trebali
biti ažurniji oko toga, možda se tu još nešto može napraviti. Da imamo izlaz u Severinu.
Prostorni plan kada se usvoji onda je gotovo.
Predsjednik vijeća – upravo sam to pitanje ja tamo postavio. I oni su rekli da neće oni
konkretizirati ko je lobirao tko nije. Nego su rekli da je to napravljeno na zahtjev Hrvatskih
cesta. Znači Hrvatske ceste su od nekoga dobile neki naputak gdje bi to trebalo biti. Vjerojatno
je to išlo da je bilo ako se sjećate sa jednim planom da bi išla puni profil autoceste, nešto se
pričalo do Bjelovara a i dalje. Pa bi možda bio bolji izlaz tamo u Drljanovcu kada bi bila baš
autocesta. A izlaz za brzu cestu možda bi bilo dobro da se mi da damo tu primjedbu. Primjedbe
se još primaju i te primjedbe daje općinsko vijeće.
Načelnik – kakve to ima veze sa Prostornim planom? Pa projekt brze ceste je u Hrvatskim
cestama.
Predsjednik vijeća – dobro.
Načelnik – projekt je predstavljen županiji. Ja sam poslao dopis, tražio da bude izlaz autoceste
ne brze ceste. To je bilo unazad tri četiri godine.
Predsjednik vijeća – ali se je projekt promijenio. Više nije autocesta nego brza cesta. I trebalo
bi opet to napisati. Zato što je to drugi projekt.
Načelnik – nitko nije pozvan na uvid ničega, tamo sam bio ja na uvidu brze ceste koja je trebala
ići tuda i izlaz koji je bio točno u Drljanovcu.
Predsjednik vijeća – govorimo li o autocesti ili o brzoj cesti? Autocesta se naplaćuje, ima
posebne one kućice.
Načelnik – ja pričam o autocesti.
Bažulić Ivan – ali nema više autoceste.
Predsjednik vijeća – autocesta je ukinuta. Kada smo mi bili na tome taj predavač koji je bio on
je rekao da gotovo svi zahtjevi jedinica lokalne uprave su ispunjena. Tako je rekao. Meni su
rekli to ja više ništa od toga ne znam. Javni uvid se može napraviti, može se otići vidjeti i ako
je javni uvid znači da bi se onda isto moglo nešto vjerojatno napraviti. A to da li je neko nekoga
zvao ili nije, oni su rekli da su sve uredno pozivali, baš ono ne sjeća se taj gospodin Križ da je
dugo netko tamo iz Severina bio. Tako je rekao. Tako da bi možda mi mogli napraviti taj
zahtjev.
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Načelnik – javni uvid je bio u županiji. Za autocestu. Iza toga nikada nikakvi javni uvid nije
bio.
Predsjednik vijeća – sada na osnovu ovoga ako je ovo prostorni plan a u prostorni plan spada
elektroprivreda, vodoprivreda, termalna energija, i sve to da ne nabrajam i onda da i autocesta
odnosno sada brza cesta koja ima manje gabarite za prilaz i može imati više pristupnih točaka
onda bi možda mogli dobiti da bude u Severinu. Oni kada su to donašali opet su morali sa
nekime razgovarati. Ne mogu sada oni donijeti plan baš bez nikoga.
Kolenko Zvonko – to bi trebalo otići Saši i pitati ga.
Predsjednik vijeća – pitao sam ga pa je rekao da je to na zahtjev Hrvatskih cesta, trebalo bi
vidjeti sa njima ili direktno sa Prostornim.
Ovčariček Ivan – to bi trebalo osnovati, izabrati komisiju koja će otići tamo. Jer, to nam je vrlo
bitno. Na taj izlaz.
Predsjednik vijeća – da je autocesta to je druga priča. Da je autocesta, sigurno ne bi autocestom
išli za Bjelovar. Jer, bi nam to bio gubitak novaca i vremena. Ali, ako je brza cesta to bi bilo
super da je ovdje izlaz. Imamo i zonu.
Ovčariček Ivan – mi moramo biti ažurni oko toga dijela, ne smijemo to prespavati.
Predsjednik vijeća – ovako – kažem ja sam tamo otišao baš zbog toga, prostorni plan traje od
02. – 17. svibnja. I Elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 08:00 – 14:00, u zavodu za
prostorno uređenje županije. Tako piše , svatko može doći vidjeti. Moj prijedlog je da ipak, da
možda uspijemo. Bez veze sjediti skrštenih ruku, a onda ćemo opet reći nije nas nitko ništa ni
pitao. Pa neće nas nitko ništa ni pitati ako sami ne odemo. Ja sam slučajno došao u županiju
kada mi je tajnica dala taj dopis. Moje je mišljenje da bi trebali to pitanje potaknuti. Evo Miro
ima iskustva sa Hrvatskim cestama, sa županijskim i drugim pa možda nešto više zna.
Kolić Miro – moje prvo pitanje je odnosi se na to da li smo mi u općinu Severin dobili bilo
kakvi dokument da ide izmjena županijskog prostornog plana? Ima li kakvi dokument u općini
Severin? Da je urudžbiran u općinu Severin.
Predsjednik vijeća – imamo taj dokument.
Kolić Miro – taj dokument je došao u Općinu Severin? Kada?
Predsjednik vijeća – 29.04.2016. je zaprimljen.
Kolić Miro – hvala. Ja sam puno puta dizao ruku kao županijski vijećnik za županijski prostorni
plan. Svima je uvijek slano općinama, zato sam mislio da nije slučajno greška, pa da nije došao.
On je došao. Kada je on došao netko je trebao ovdje napraviti javnu raspravu ili je trebao sazvati
hitno radnu skupinu da vidimo šta ćemo. Ovo je vrlo važan dokument i vrlo važna stavka. Ako
nema primjedbi na taj dio on ide na županijsku skupštinu i oni ga usvoje. I maša je završena.
Koliko ja vidim i slušam ove rasprave ovdje, nitko nije nikakvu primjedbu dao. Do sada. Ili je
dao pa mi ne znamo. Ako je netko dao, neka kaže tko je dao. A tko je to trebao napraviti? Vi
odlučite tko je trebao napraviti! Sasvim je logično i normalno, netko je nekada bio dovoljno
mudar da je rekao da je Šandrovac eksploatacijsko polje. Sada govori da je eksploatacijsko
polje Velik Ciglena pod uvjetom da ovo dobro prođe, ali granica eksploatacijskog polja se ne
širi na prostor Općine Severin. I nećemo dobiti rudnu rentu. I nismo ni tražili. Općina Severin
je izgubila velike novce vezano za naftu. Ne želim da izgubi i ovdje. Prema tome, netko mora
otići tamo ispred Općine Severin i tražiti da se eksploatacijsko polje prostornim planom
proširuje na prostor Općine Severin. Kada se proglasi eksploatacijsko polje tada ćemo dobivati
dio naknade, ako se ne proglasi do Locmanove šume nećemo dobiti nikada ništa. I basta. Mi
privlačimo dosta, pa je naš proračun svake godine sve manji. Prema tome ja sada diskutiram
dalje, izlaz za brzu cestu, mi smo podnijeli zahtjev za autocestu taj projekat više ne postoji ide
novi projekat brze ceste, treba novi zahtjev, zbog industrijske zone, jer inače ne podržavamo
prostorni plan. Preko koljena mi možemo reći da ćemo to srediti ovako, ne ćemo mi ništa srediti
ako to ne uđe u prostorni plan. Nitko to neće srediti ni sadašnji saziv ni idući. Prema tome, treba
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službeno tražiti primjedbu na taj dio, jer tamo se mora biti ja to, i možda se čak ni ne uspije.
Ali, mi nemamo ni zahtjev.
Predsjednik vijeća – ovo je bilo prekjučer znači to se brzo odvija, znači do 17. svibnja će biti
elaborat izložen, sa tim da se zaključno do 20. svibnja mora to sve predati ono što se misli
predati. Znači da bi mi trebali osnovati neku komisiju ili povjerenstvo, napraviti taj zahtjev i da
se taj zahtjev preda u ime općinskog vijeća Općine Severin. Ovo što smo rekli za
eksploatacijsko polje to je druga priča. Oni su to nacrtali, navodno su mjerili, sondirali. Kako
su to oni izmjerili to sada nismo toliko stručni da to možemo naći, jedino što je stvar tu bila
možda lobiranja ili nečega. Jer, ja sam čuo da je to eksploatacijsko polje išlo malo više po
severinskoj općini, a onda da je malo smanjeno. Jer je bio jedan pravokutnik, a sada je kao
stepenice.
Kolić Miro – očito me niste razumjeli, izvinjavam se što sam dosadan, ja nisam vidio, ali slušam
šta si rekao, ako si rekao da ide po granici općine eksploatacijsko polje o tom dijelu nemamo
šta razgovarati i o rudnoj renti dalje. Đabe nama elaborat. Sada se proglašava polje, po
prostornom planu županije, a županija je viša egzistanca od općine. I ona je nadležna da to
proglasi. Isto kako je nekada bilo sa lovištem. Da vam skratim priču vrlo jednostavno. Mi nismo
dostavili dokumente iz općine, odnosno iz lovačkog društva Srnjak dokle hoćemo granicu ja
sam bio veče prije toga, i slučajno ima svjedok koji je bio tu, ja sam bio osobno ujutro nitko
nije mrdnuo k…… poslije su svi vikali da smo izgubili pola Gaja. Imam slučajno svjedoka za
ovim stolom da je tako bilo.
Šoštarko Stjepan – je je. Tako je bilo.
Kolić Miro – a priča je priča, vi možete i dalje pričati lovišta nema. Tako će i ovo, županijski
prostorni planovi su vrlo važni.
Predsjednik vijeća – ima li tko kakav konkretan prijedlog.
Kuštrić Emil – odrediti tri člana i da odu tamo.
Bažulić Ivan – evo Branko ti, ti si upućen, Miro i načelnik. Vas tri.
Načelnik – nađite nekoga drugoga, ne idem ja.
Mitrović Marinko – pa mora načelnik biti.
Načelnik – ja ću otići solo. Ne kao komisija.
Kolenko Zvonko – evo uzmite Ivu.
Kolić Miro – ja osobno mislim da načelnik mora biti. To ako sa nam neće onda je to nešto
drugo. Ali po dužnosti mora sa nama.
Predsjednik vijeća – iz drugih općina su bili pročelnici.
Načelnik – ako ide ispred vijeća, onda neka ide vijeće. Onda tri člana vijeća i gotovo.
Predsjednik vijeća – ovaj je dopis došao i upućen je općinama i vijećima. Jer, takve stvari donosi
općinsko vijeće. Ali, opet bi to bilo logično da to općinsko vijeće donese na prijedlog načelnika.
Načelnik – je li ti je predan dokument?
Predsjednik vijeća – kome? Ovo.
Načelnik – da.
Predsjednik vijeća – meni da li je predano?
Načelnik – da.
Predsjednik vijeća – to mi je tajnica predala.
Načelnik – u redu.
Predsjednik vijeća - Znači ti sa time nemaš ništa?
Načelnik – općinsko vijeće ima, jel općinsko vijeće donosi odluku o tako nešto.
Kolenko Zvonko – ali ti tamo moraš biti prisutan. Kao načelnik. Kako si nedokazan.
Predsjednik vijeća – načelnik će potpisati ako šta bude trebalo potpisati, jer trebati će i njemu
brza cesta. Kao i svima nama.
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Ovčariček Ivan – gledajte jednu stvar, mislim mi moramo raditi zajednički, ne smijemo raditi
takve stvari, ja neću, jel meni paše. Idemo zajedno to odraditi to će ostati ovom narodu ovim
ljudima. Pa se budemo tamo svađali. Sve što je od općeg interese, nema tu politike ni ničega.
Predsjednik vijeća – da zato treba biti jedinstveni u tome. Ovako, tko je za ovu komisiju Miro
Kolić, predsjednik, Branko Raičković, član i Ivan Ovčariček, član iz općinskog vijeća, a iz
općine normalno Žarko Žgela. Za njega ne glasujemo jer je on po službenoj dužnosti. Tko je za
to da ova komisija odradi ovaj dio za prostorni plan županije?
Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“.
Točka 12.
Razmatranje mogućnosti za upravni
Nadzor Općini
Predsjednik vijeća – ovo je isto bitna točka. Vidimo da naša općina dosta ima problema sa ovom
administracijom, evo vidimo i sa računskim planom sa dovođenjem u pitanje nekih odluka
vijeća. Nemamo pročelnika nemamo ništa, što se tiče tih kontrolnih mehanizama. U razgovoru
kada sam sa zamjenicom ministra ona je rekla da postoji i način da se da kažemo dovede u red
dio toga u općini. I na jedan način da se i načelniku olakša donošenje nekih odluka i da se vidi
gdje se griješi i da se dalje ne bi griješilo. Ona je rekla da se može uvesti upravni nadzor nad
općinom. Upravni nadzor nad općinom može tražiti i netko tko nije iz vijeća, može tražiti vijeće,
može tražiti pojedinac, može tražiti bilo koji građanin općine Severin. Mi bi trebali razmotriti
tu mogućnost da probamo vidjeti u ministarstvu kako poboljšati rad u našoj općini da
postignemo nekakvo jedinstvo. Ja mislim da su to naši zajednički ciljevi. I da će konkretno i
ako bude eksploatacijsko polje ako se budu podigle te naftne rente te ako bude nešto od toga da
nećemo imati samo mi koristi kao mi što ovdje sjedimo, nego neki naraštaji koji dođu iza nas.
Tako da evo otvaram raspravu oko toga upravnog nadzora općine koji bi u neku ruku pregledao
šta se to radi kako se radi, kako bi trebali raditi da ne dođemo u situaciju kao što je najgora
situacija da dobijemo neki projekt i sada oni utvrde da u administraciji imamo ne transparentno
vođenje financija i onda nam taj projekt ukinu. Ne bi bili ni prvi ni zadnji, EU je po tome jako
stroga i traže da se računovodstvo vodi transparentno. Ne samo da ga mi razumijemo ovdje u
vijeću, nego da ga razumiju svi građani općine na koju se to provodi. Evo otvaram raspravu po
ovoj točci.
Bažulić Ivan – evo ja ću se prvi uključiti. Onda nam ne treba pročelnik. Za čega nam treba
pročelnik ako metnemo svoju komisiju. Neka onda ta komisija vodi ….
Predsjednik vijeća – nije to naša komisija.
Kolenko Zvonko – da je pročelnika ne bi Žarko onda imao toliko problema. I ne bi toliko morao
misliti. I drugačije bi općina funkcionirala.
Načelnik – nije tako. Nije da općina funkcionira loše. Interesira me taj nadzor. Ko su ti ljudi,
šta su i od kuda oni dolaze?
Predsjednik vijeća – vjerojatno slično kao i iz Ureda državne uprave.
Bažulić Ivan – da li se i njima mora plaćati?
Načelnik – a ne badava će biti. Ja sam shvatio da će biti petnaest, dvadeset dana.
Predsjednik vijeća – a vjerojatno da malo poslože to stanje… koliko imamo tih odluka koje nisu
izvršene.
Načelnik – koje odluke koje nisu izvršene? Meni će sada doći nadzor i reći alo ti nisi izvršio
odluku šta li?
Predsjednik vijeća – pa ne znam ali …
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Načelnik – to znači da je nadzor nad menom a ne nad nečim šta je znam šta se piše ili nešto
tako.
Predsjednik vijeća – ne na stanje u općini.
Načelnik – ja sam shvatio na stanje nad menom. Čim se radi o nekakvim odlukama koje nisu
izvršene.
Predsjednik vijeća – recimo to je jedna od stvari. Ako mi raspišemo, donesemo odluku da se
proda neka čestica tamo na zoni, a natječaj se ne raspiše. Zašto smo onda mi tu odluku donijeli?
Meni je isto bez veze ako mi moramo donijeti neke odluke a nećemo ih izvršavati. Onda ih
nećemo donositi.
Kolenko Zvonko – treba samo pročelnika uzeti.
Predsjednik vijeća – da li je tu nekada bio po službenoj dužnosti, meni je evo pričao današnji
župan, da je on jedno vrijeme bio po službenoj dužnosti tu predsjednik vijeća. Je li to istina?
Načelnik – točno. Iz kojeg razloga?
Predsjednik vijeća – ne znam.
Načelnik – e pa onda. Nemoj onda ni pričati takvo šta.
Predsjednik vijeća – da li je bio zaposlen tu? Nije.
Načelnik – druga je to stvar po službenoj dužnosti, dok je došlo razrješenje načelnika. U vijeću
je došlo, onda je došao on šest mjeseci dok se nije ponovno konstituiralo kako treba.
Predsjednik vijeća – ja sam čuo da taj nadzor traje jedno deset dana. Ili tako nešto.
Načelnik – daj mi reci tko je to? Šta su tko su od kuda dolaze?
Predsjednik vijeća – ja ću to ispitati. Mi smo pričali o pročelniku stalno gotovo godinu dana. I
onda dok ja pošaljem dopis u ministarstvo, e onda su sada i ovi iz Bjelovara poslije slali. Slali
su svi da se utvrdi da je to tako kako je ustvari od prvog dana trebalo biti.
Načelnik – kako to?
Predsjednik vijeća – da imamo pročelnika.
Načelnik – pa to u zakonu stoji.
Predsjednik vijeća – a zašto smo mi izbjegavali taj zakon godinu dana? Zato što smo mogli.
Kolić Miro – točku dnevnog reda razmatranje za nadzor općini Severin, nadzor bilo nad općini
ili gradom radi Ured državne uprave odnosno ministarstvo uprave. Koga će ono poslati, koga
neće to je njihova stvar. Oni to mogu napraviti i bez nas. Ako žele. To je broj jedan. Pošto je
konstantno prisutno ovo što ti govoriš, nema tu plaćanje nikakvog. Mogu sada barem deset
odluka nabrojiti koje smo mi donijeli a nisu provedene. Da mi ne bi stalno imali dilemu i ovu
raspravu koju imamo i da mi tu zlu krv znači smirimo i da kažemo bogu bog i popu pop. Onaj
ko je zadužen u državi Hrvatskoj za to je upravo ministarstvo uprave. I ona će pregledati
dokumentaciju, i reći ovo vam nije u redu ovo vam je u redu. Kontrolirati će i općinsko vijeće
i općinskog načelnika i općinskog službenika. Ili će smo izvaditi jednu stavku. Mi ne znamo
šta će oni kontrolirati. Da li će tražiti da pregledaju komunalac, ja to ne znam. To općinu ne
košta ništa.
Bažulić Ivan – šta ste nam onda to poslali da mi to moramo razmotriti?
Kolić Miro – mi smo sada na općinskom vijeću i mi možemo takvu odluku donijeti i zatražiti.
Na temelju toga oni mogu reći, mi to nemamo vremena mi to nećemo ili dolazimo 21.9. i da
poslije kada izađem iz ove prostorije nemamo dvojna mišljenja. I da jedan put to raščistimo. I
nema se nitko ništa bojati.
Načelnik – ni ja se ne bojim.
Kolić Miro – ni on se ne boji, šta se vi onda bojite nadzora? Niti je to namijenjeno nadzor
načelniku, niti Miri Koliću niti Bažuliću. Samo da sada jednostavno ovo što sada imamo
možemo staviti na svoje mjesto i da kažemo da je tako. Jer, ne vjerujemo sami sebi, onda ćemo
valjda vjerovati institucijama države.
Kolenko Zvonko – vidiš da oni pošteno rade.
Kolić Miro – većina radi. To je sve šta ja imam reći u tom dijelu.
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Načelnik – možda nađete neku osnovu za novu tužbu.
Predsjednik vijeća – mi smo ovdje napisali razmatranje mogućnosti za upravni nadzor općine.
Nismo mi tu napisali donošenje odluke da će biti ili da neće. Govorimo o mogućnostima i tako
malo da znamo. Šta to od prilike je. No dobro. Opet to neki smatraju osobno, no morali bi staviti
na prvo mjesto ono za što smo mi ovdje. A mi smo ovdje vijećnici. Bez ikakvih osobnih stvari.
Ima li po ovoj točci još kakvih komentara? Nema. Vidjeti ćemo šta će sa time zbivati. Prelazimo
na slijedeću točku.
Točka 13.
Zamolbe
Predsjednik vijeća – da li je došla neka zamolba? Nije. Slijedeća točka je:
Točka 14.
Razno
Predsjednik vijeća – pod razno bih samo jednu obavijest o skupštini komunalca. Koja je nakon
završnog računa i danas je održan nadzorni odbor i molim predsjednika nadzornog odbora da
predloži termin za skupštinu.
Kolić Miro – nema nikakvi problem što se toga dijela tiče, vi ćete kao predsjednik sazvati
skupštinu. Nadzorni odbor je održao sjednicu prema tome materijale je dobio jučer u 8 sati.
Danas je odmah sazvana sjednica, nadzorni odbor će izvještaj prepisati, dostaviti će ga
predsjedniku skupštine, a vi ćete odrediti datum kada će biti skupština.
Predsjednik vijeća – da li vam paše onda u ponedjeljak? Mislim Jasmin radi ono prvu, drugu ...
onda ponedjeljak u 19:00 sati. Stvar je sa dostavom materijala. Materijali mogu biti ali ako vi
mislite da to možemo odraditi u petak, da li ćete uopće dobiti materijale u petak? Možda bi bilo
bolje za ponedjeljak. Vidim i da ovi materijali za vijeće su došli nekom prekjučer. Jučer. Bilo
bi najbolje kada bi svi imali mail adrese pa bi materijali mogli doći direktno na mail.
Elektronski, kao što rade u županiji. No, do toga smo još malo daleko.
Ovčariček Ivan – malo bi se osvrnuo na ovu našu cestu, vamo kod Babeca. Ima tamo jedan
premost tu je dosta asfalt sjeo i kada se ide s traktorom ili kamionom to već stvarno baca dosta.
Načelniče možeš li ti urigirati malo nešto da se to popravi? I uvijek tu netko dolazi u susret i
baš je nezgodno. Sjelo je.
Predsjednik vijeća – to je u ovom duplom zavoju kod Babeca. Tu je uvijek kontra pad od ceste.
To je jedno a druga stvar dok je ovaj sada ravnao sa grejder nagurao je zemlju na stranu više ne
možeš ni bankinu pokositi. Da li će to tako ostati tako ili će se riješiti? Nešto bi trebalo poduzeti
da se te grabe počiste, jer nam i cesta po malo propada.
Bažulić Ivan – sada da imamo lijepo svoj stroj, došao bi i to sve lijepo pokupio, odvezli bez
ikakvog problema.
Načelnik – moram naći nekoga da to odveze.
Kolić Miro – na jednim od općinskom vijeća je to pod razno tako bih iskoristio priliku jer
nemam nigdje drugdje, kada sam ja postavio pitanje da je netko navezao komunalni otpad na
prostoru općine Severin, bilo je obećano da će to biti riješeno kroz sedam dana. Ja sam i danas
obišao to mjesto prije vijeća i dan danas nije niti jedna lopata zabodena. Da samo to konstatiram
i da se uvede u zapisnik.
Bažulić Ivan – a gdje to da li gore na ciglani? Nije rečeno gdje!
Kolić Miro – evo ja će se malo pojasniti. Vi ste bili tu prisutni ja sam postavio to pitanje. Radi
se o podrumači. I onda sam to rekao, gdje ti jesi sa mislima na vijeću, ja to ne bi o tome. Prema
tome bio si tu sjedio na istom mjestu.
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Bažulić Ivan – za podrumaču si ti rekao??
Kolić Miro – da ja Miro Kolić!
Šoštarko Stjepan – prije je rečeno samo na području općine Severin.
Predsjednik vijeća – znači odgovor nije došao i nije se ništa riješilo.
Evo ja se zahvaljujem svima i zatvaram sjednicu.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Sjednica završila u 22:40 sati.
Zapisnik vodila: Dijana Kovačić
Predsjednik vijeća
Branko Raičković
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