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           REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SEVERIN 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

U Severinu, 12. lipnja 2016. 

 

Z A P I S N I K 

sa 20. sjednicu Općinskog vijeće Općine Severin 

 

 

 održane dana 12.6.2016.godine (nedjelja) s početkom u 20:00 sati sa slijedećim dnevnim 

redom: 

 

1. Izviješće Komisije za dodjelu javnih priznanja 

2. Donošenje Odluke o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja Općine Severin 

3. Prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja o inicijativi za dodjelu 

4. Odluka Načelnika o načinu financiranja   

5. Razno 

 

Prisutni: vijećnici Bažulić Ivan, Kolić Miro, Krapec Željko, Kuštrić Emil, Ovčariček Ivan, 

Raičković Branko i Šoštarko Stjepan. Ostali prisutni Predsjednik MO Orovac Kolenko 

Zvonko. Odsutni vijećnici: Hajtić Damir, Morosavljević Jasmin i Mitrović Marinko. 

 

 

Nakon pozdrava  predsjednika OV konstatiran je kvorum. ( 7/10). 

Predsjednik je obrazložio vrijeme održavanja vanredne sjednice, a u svezi daljnjih aktivnosti 

povodom Dana Općine, te dao dnevni red na usvajanja. 

 

Glasovanje: jednoglasno ZA. 

 

Zbog izostanka referentice Općine, za zapisničara je određen dopredsjednik OV Ivan 

Ovčariček. 

Predsjednik je napomenuo da njegovu zahtjevu za korištenje općinskog diktafona nije 

udovoljeno. 

Bažulić: Nije u redu da sjednica bude nedjeljom: 

Predsjednik: Nije ni meni, ali moramo donijeti ovu odluku da bi mogli dodijeliti priznanja, 

Ako smo na zadnjoj sjednici to odlučili, to ćemo i provesti.  

Kolić: Mi smo tu da radimo sve po papirima, što se do sada i nije radilo. Pogledajte ovu 

dogradnju preko. Radi se bez papira. 

Bažulić: A barem će nam nešto ostati. 

Kuštrić: Kud to vodi, da nismo vrijedni i da nas nitko ne poštuje. Eto ne daju nam ni diktafon. 
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Točka 1. 

 

Predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja, Ivan Ovčariček je podnio izviješće. 

Održana su dva sastanka Komisije, izrađena je Odluke o kriterijima, načinu i postupku 

dodjele javnih priznanja Općine Severin, sastavljena je lista prijedloga te je odrađen i dogovor 

sa tiskarom za tiskanje plaketa. Cijena će biti do 1.500,00 kuna 

 

 

Točka 2. 

 

Predsjednik čita Odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja Općine 

Severin. Neki članci su posebno obrazloženi, kao i veza sa Statutom Općine Severin. 

Kuštić: Pozdravljam ovu odluku. Ovo je pravi put za dobar početak. Da se naprave pravilnici 

za sve. 

Predsjednik: JUO treba imati knjigu dodijeljenih javnih priznanja. 

 

Predsjednik daje Odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja Općine 

Severin na usvajanje. 

 

Glasovanje: jednoglasno ZA 

 

Točka 3. 

 

Predsjednik Komisije za javna priznanja čita listu prijedloga: 

 

1. Priznanje počasnog građanina Općine Severin – Damir Bajs  

 

2. Nagrada za životno djelo Općine Severin – Dalija Vlašić za svekoliki doprinos u 

radu Javne uprave Općine Severin  

 

3. Plaketa Općine Severin  

- Igor Grgić za doprinos razvoju i očuvanju kulturne baštine 

Općine Severin i bilogorskog kraja 

- Gužvinac Ivan za izvrstan rad i međunarodno predstavljanje 

RH na  području  glazbene umjetnosti 

- Krapec Željko za postignuća u poljoprivredi i promociji 

Općine na području RH 

- Vašak Mario za vrhunska postignuća u znanosti  

- Poljoprivredni obrt „Kolić“ za najviše zaposlenih sa 

područja Općine Severin 

- KUD „Paličana“ Severin za međunarodnu suradnju i 

promociju folklora bilogorskog kraja 

- Mirjana Ružić za dugogodišnji rad s pacijentima Općine 

Severin 

 

4. Grb Općine Severin   -  Kata Novaković za zasluge u promicanju međuljudskih, 

vjerskih i   etičkih odnosa stanovnika Općine Severin 
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- Ranka Kovačić za cjeloživotni odgojno-obrazovni rad na 

području Općine Severin 

Predsjednik Raičković otvara diskusiju i eventualne nove prijedloge. Kako novih prijedloga 

nije bilo,  daje prijedlog Komisije na usvajanje. 

Glasovanje: jednoglasno ZA. 

 

Točka 4. 

Kako Načelnik nije bio nazočan na sjednici, a nije dostavio pisani dokument, nije se moglo ni 

raspravljati o spomenutoj Odluci. 

Ovčariček: Telefonski sam se čuo s Načelnikom, pa mi je rekao da nema predviđenih 

sredstava u Proračuni Općine za tu namjenu. Pismeno sam mu napisao, ispred Komisije za 

javna priznanja da se očituje o tome. 

Raičković: U razgovoru s Načelnikom, napomenuo je da nije zainteresiran za nikakva 

priznanja, jer valjda nema zaslužnih građana.  

I ako nema te stavke u proračuni, postoji stavka za Dan Općine, pa bi se priznanja mogla tamo 

ukalkulirati. U koliko bude potrebno, vijećnici će se sami snaći za provođenje svojih odluka. 

Kolić: Predvidjet ćemo sredstva za rad Općinskog vijeća u Proračunu, to nije bilo nikada 

planirano, a imamo pravo. 

Bažulić: Nekada su se dijelili i ručni satovi i priznanja.  

Kolić: dobro je da je to rečeno, a baš me zanima sa koje je stavke to uzeto. 

Predsjednik: Biti će i rebalans Proračuna. 

 

Točka 5. 

Ovčariček: Bilo bi dobro da se himna na svečanoj sjednici otpjeva, a ne preko CD-a. Vidjet 

ćemo sa pjevačima iz KUD-a „Palična“. 

Predsjednik je izvijestio, da o pozivnicama ne zna ništa, niti ga je tko kontaktirao oko 

održavanja svečane sjednice i uzvanika. Ne zna još ni vrijeme održavanja svečane sjednice.  

Kolić: Predsjednik može pozivati na svečanu sjednicu koga hoće. To je i njegova dužnost, no 

kod nas u Općini svako radi tuđi, a ne svoj posao. 

Bažulić. Sada će Općina imati pročelnika skupa s Novom Račom. 

Predsjednik: ja se moram sutra ujutro (ponedjeljak)u 7:20 naći s županom, tako da ne stignem 

u Općinu. Osobno ćemo uručiti pozivnice svima koji će primiti priznanja na svečanoj sjednici. 

Sjednica završena u 21:30. 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik Općinskog Vijeća 

Ivan Ovčariček                  Branko Raičković 
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