
 

        

                       
           REPUBLIKA HRVATSKA 

        BJELOVARSKO-BILORSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SEVERIN 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                

               
 

Severin, 30. ožujak 2015. 

 

ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane 30.03.2015. godine sa početkom u 20:00 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: Žarko Žgela - Općinski načelnik, Fuček Stevo, zamjenik Načelnika  

Baukovac Miroslav – predsjednik mjesnog odbora Orovac, Kovačić Dijana – zapisničarka i Antonio 

Babec – komunalni redar. 

              

             Predsjednik vijeća Općine Severin Krapec Željko sve je prisutne pozdravio, i otvorio 11.  

sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin, sa dnevnim redom:  

 

1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,  

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.012014. – 

31.12.2014., 

4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2014. godinu, 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o izvršenju proračuna Općine Severin za 

2014. godinu, 

6. Donošenje Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014., 

7. Donošenje Odluke o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2014., 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanja objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture za 2014. godinu., 

9. Odluka o izradi razvojne strategije 2015. – 2020. god. (Prilagodba dokumenata sa propisima 

EU), 

10. Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpada za 

2014. godinu., 

11. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Općine Severin, 

12. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin, 

13. Izmjena Statuta općine Severin (članka 6.), 

14. Odluka o prodaji zemljišta u Zoni „P“ Severin k.č.br. 730/24, 

15. Razrješenje predsjednika Odbora za financije i proračun, 

16. Imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun, 

17. Zamolbe i 

18. Razno. 



Nakon pročitanog Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin, pitao je ima li kakvih 

nadopuna na Dnevni red, ako nema nadopuna pitao je tko je ZA ovakav Dnevni red? 

 

Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa 10 „ZA“. 

 

1. točka 

 

           Predsjednik vijeća je otvorio prvu točku Dnevnog reda, te upitao tko se javlja za riječ? 

 

Na prvu točku Dnevnog reda prvi se je javio gospodin Miro Kolić. Zahvalio se je i uputio pitanje 

Načelniku. Ako ima odgovor dobro ako ne nećemo ni malo komplicirati. Prošla je cijela godina te nismo 

vidjeli u financijskom izvještaju, nigdje da smo nešto oprihodovali, za drva koja su bila kod Doma 

HVIDR-e.  

Načelnik odgovara kako jesmo oprihodovali od prodaje drva. Prihod je bio od 72 kubika.  

Ako ne znate sada moliti ću vas da to bude u pisanom obliku kaže Miro Kolić.  

Emil Kuštrić – imam jedno pitanje u vezi zamolbe za obnovu pravoslavnog farofa. Na prošlom vijeću 

bila je zamolba od Pravoslavne crkve da se pomogne u plaćanju zaostalog duga. Jedan dio je plaćen 

prethodno što smo imali u proračunu to se znade, međutim stavka u Proračunu je bila 30.000,00 kuna 

za obnovu sakralnih objekata. Zašto nije iz proračuna novac raspoređen i pomognuto jednoj i drugoj 

crkvi? I gdje su ti novci, da li je pomognuto jednoj ili drugoj crkvi, ja pitam općenito. 

Načelnik odgovara – 30.000,00 kuna je prebačeno prošle godine, i to se zna. Vijeće je doneslo takvu 

odluku da se 30.00,00 kuna da za fasadu farofa, i to je tako napravljeno. Ove godine u proračunu ima 

stavka, ali nije doneseno kuda će to ići.  

Ivan Bažulić – ljeto ide, šta će biti sa onim ljuljačkama na igralištu, već treći put pitam ovo na vijeću?  

Načelnik – vjerujem da će to sada kad dođe lijepo vrijeme biti napravljeno. Samo se vrtuljak ne može 

popraviti. Severinski komunalac će to riješiti, popraviti. 

Marinko Mitrović – pošto nemamo sada te mjesne odbore, uskoro ćemo ići u polje, mi ovdje kod 

ribnjaka ne možemo ići u polje. Išao sam sa samim traktorom. To su veliki kanali, i to mora otići stroj 

tamo. Trebamo ga popraviti. Ljudi navažaju neću imenovati tko, pljevu, piljevinu i sipaju nam put. Neka 

to netko obiđe, ja se neću nikome zamjerati. Molimo načelnika da nam to evo odradi poslije Uskrsa, da 

možemo prolaziti. Trebalo bi se zatrpati, onu akaciju srezati.  

Načelnik kaže kako će se to riješiti, te će poslati stroj. 

 

2. točka 

 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

Zapisnik da 10. sjednice jednoglasno je usvojen sa 10 „ZA“. 

 

 

3. točka 

 

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01.2014.-

31.12.2014. godine. 

 

Emil Kuštrić – vidim da nitko ne govori o tome, u biti to je naša praksa da dobijemo materijale za 

sjednicu. Prvo da se razmotri taj posao općinskog načelnika, da se vidi šta je napravio, a šta nije napravio 

a šta je trebao napraviti. Ja o tome sigurno neću glasati jer jednostavno ne mogu prosuditi da li je to to 

ili nije to to. Prema tome zamoljavam, tko radi materijale da vijećnici dobiju sve materijale na vrijeme, 

kao i sve ove ostale. I da o tome mogu se sastati i razgovarati i vidjeti jeli imaju kakvih primjedbi. Ja 

sad ovdje ne mogu ništa reći, jer jednostavno nisam stigao niti pročitati. I evo neću dići ruku za to upravo 

zbog toga. Ne kažem da to nije točno, jer jednostavno ne znam.  

Ivan Ovčariček – isto bih postavio pitanje zbog čega to nije došlo na vrijeme? Predlažem da se ta točka 

povuče, da to ljudi malo razmotre. Ne znam predsjedniče zašto dopuštaš takve stvari. Treba doći na 

vrijeme da si pročitamo. Šta sad ja znam šta sad tu piše.  



Marinko Mitrović – znamo mi šta je načelnik napravio, to je nama vidljivo. Zanima me taj LAG. Šta se 

dešava sa tim LAG-om? Šta se radi na tim sastancima? Kakvi su projekti, šta se dešava? Rekli smo da 

su LAG-ovi jako bitna stvar. Sad me zanima šta oni rade.  

Načelnik – ja nisam bio na svim tim sastancima. Bio sam na par tih sastanka. Nekakvih projekata 

posebnih nema. Radi se o tome da se LAG prijavi ministarstvu da bi dobili određen dio novaca, da bi 

LAG mogao dalje opstati mislim da se radi oko 200.000,00 kuna. Bili smo na natječaju unazad dvije 

godine, nešto nije bilo dobro posloženo i nismo dobili novce.  

Marinko Mitrović – meni je tvoj odgovor potpuno jasan. Meni je vidljivo što se je u općini napravilo, 

meni ne mora nitko pričati. Vidljivo je šta je rađeno.  

Branko Raičković – ja kao predstavnik općine Severin za LAG ja do dana današnjega nisam dobio niti 

jedan jedini poziv za skupštinu, sastanak izuzev onda kada sam bio na bolovanju. Volio bih točan datum 

da znam kada je bio koji sastanak. I da ne manipuliramo stvarima, bilo je mnogo, puno, malo, već točno 

šta se je radilo. LAG je jedno vrlo bitna stvar. Sad zašto sam ja isključen? Zašto mene nitko nije 

obavijestio, zašto netko drugi ide na sastanke? 

Načelnik – namjerno sam htio da predstavnici LAG dođu tu, i da se čuje sve što događa. Na tom sastanku 

svi ste čuli šta i kako je bilo. A sada kada se napravi skupština, bude drugačije. Oni mene zovu kao 

načelnika a ne kao predstavnika. Većinom svi su načelnici tamo.  

 

Predsjednik vijeća kaže kako se ima prijedlog od gospodina Ovčaričeka da se ova točka dnevnog reda 

odgodi, te je upitao tko je za ovakav prijedlog te je dao na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 4 „ZA“ i 6 „PROTIV“. 

 

Ovaj prijedlog nije prošao konstantirao je predsjednik vijeća Željko Krepec te je dao 3. točku Dnevnog 

reda na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je „6“ ZA i „ 4“ PROTIV. 

 

 

 4. točka  

 

Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2014. godinu. 

 

Miro Kolić – biti ću kratak. Izvještaj koji je ovdje napisan piše da je postupljeno po 42 Zapisnika, godina 

ima 54 tjedna. Što ispada da smo svaki tjedan napravili 0,8 Zapisnika po tjednu. Prema tome hvala i 

nemam drugi komentar. 

Marinko Mitrović – biti ću iskren nisam pročitao Zapisnik, nisam imao vremena. Imam na njega samo 

jednu sugestiju i mislim da bi to on trebao prihvatiti. Volio bih vidjeti komunalnog redara da dođe 

jednom gore na Bukvinu, ili da dođe do mene pa da kaže da se ide vidjeti taj put. Da vidi šta ljudi rade. 

Da se ljudi dotjeraju u red. Da ne rade takve greške po putevima, jer to nas košta. I onda ću cijeniti rad 

komunalnog redara. Puteve nam ljudi uništavaju a mi ih popravljamo. I vičemo kako ne valjaju. A sami 

ih uništavamo. Kada se bude netko kaznio onda će se malo i paziti. Netko će morati biti kažnjen na neki 

način. Da bi se drugi pridržavali komunalnog reda.  

Branko Raičković – što se tiče nerazvrstanih i selskih puteva i tako dalje u potpunosti se slažem sa 

Marinkom. Isto se takve stvari dešavaju i na tratoarima, upravo je bio i načelnik kada smo gledali kod 

trafostanice kod škole to je tolika kaljuža. Mala djeca kada idu u školu idu po cesti. Tko to napravi, moje 

nije da istražujem. Obadvojica smo bili tamo i to vidjeli. Tu se svaki dan proveze komunalni redar. Ali 

neće evidentirati zbog čega ja ne znam. Ako ja budem morao podnositi prijavu ne trebamo komunalnog 

redara. A moje nije što kaže Marinko da se ja zamjeram s ljudima.  

Emil Kuštrić – evo javio sam se iz dva razloga. Jedan je razlog po meni osobno vrlo malo ovih izvještaja 

Zapisnika, a druga stvar je komunalnog redara smo zaposlili u općini da obavlja izuzeto takve poslove. 

A ne da radi u općini kao referent, odnosno ne da piše papire.  

Ivan Ovčariček – vidio sam u tom izvještaju ima nešto oko tih zapuštenih, mi toliko imamo zapuštenog 

na našem području da je opasno za stanovništvo, od stare zdravstvene ambulante koja je srušena ruglo 

je u ovom mjestu da je to strašno. Mi to možda ne vidimo, zato što smo svaki dan tu, jer smo se već 



navikli. Ali kada dođu ljudi sa strane kada vide šta to je onda je to druga stvar. To je jedno. Drugo, 

špiritana, magazin, u Orovcu preko puta Željka Sabolovića. Podnosim sada prijavu na sad te objekte. 

Komunalni redar ja te molim da to riješiš, u protivnom dati ću te u medije. Jer, ne može tako biti. To 

treba rješavati. Uvijek ima način da se riješi.  

Predsjednik vijeća daje 4. točku Dnevnog reda na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 7 „ZA“ i 3 „PROTIV“. 

 

 

 

5. točka 

 

Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Severin za 

2014. godinu 

 

Miro Kolić – moja je dužnost kao vijećnika da je bih pokušao ako želite pratite ovaj izvještaj proračuna, 

to je najvažniji dokument poslovanja općine za prošlu godinu. Ovdje u prvoj stavci vidite da smo imali 

manjak prihoda od 152.292,00 kune, što znači da smo imali više rashoda od prihoda. I to su ona naša 

pod navodnicima prepucavanja, što sam ja vama svima rekao ljudski, kolegijalno prijateljski kako 

hoćete, da se stvari ne odvijaju dobro još u šestom mjesecu prošle godine. I evo ostvarilo se je ono što 

se je ostvarilo. Prema tome dalje mi vidimo na istoj stranici da su to obaveze, što znači da smo mi 

31.12.2013. godini imali nepodmirenih obaveza 194.072,00 kune, a ovo je izvještaj za 2014. godinu što 

znači da smo ostvarili gubitak od 195.103,00 što znači da su to stavke koje nismo podmirili, odnosno 

koje smo prenijeli obaveze u ovu godinu. Ponavljam još jedanput prenijeli smo obaveze u ovu godinu. 

U mom razgovoru sa načelnikom i sa vama na glas tražili smo rješenja kako da taj dio izbjegnemo, jer 

to je godina 2014. koju će svi gledati i tražiti u eventualno ovom dijelu što će se događati u reviziji, 

razvoju ili kako god hoćete. Mi nemamo dobar rejting ovdje. Dogurali smo ovdje gdje smo dogurali. 

Znači da mi nismo smanjili obaveze, svega smo ju još povećali za 1.000,00 kuna. U odnosu  na 2013. i 

2014. ako me možete pratiti. Ukupno iznosi od proračuna nekih 11%, a vidite svi na televiziji na svim 

javnim sredstvima da se država trese zbog 3%. Mi smo na 11%, država na 3% što Bruxelles o nama 

raspravlja, jednostavno potrošnja je veća, od prihoda. Ja sam na vrijeme govorio, sada više nemamo šta 

govoriti. Stanje je onakvo kakvo je. Ovo će normalno otežati rad načelniku jer neće biti sredstava za rad 

u ovoj godini. Pretpostavljam da će se ove obaveze podmiriti pa ćemo onda ići dalje. Premašili smo i 

rebalans za par tisuća. Rekli smo da će biti do 200.000,00 kuna gubitka. Danas o tome više ne vrijedi 

raspravljati, jer ovo je završni dokument. Svaki vijećnik ima pravo dobiti sve dokumente u općini 

Severin. Uglavnom dobio sam na pisani zahtjev otvorene stavke salda kontija, gdje piše da su te stavke 

124.000,00 što se bitno razlikuje. Ja si to ne mogu objasniti, a ne mogu niti vama. Govorim o dokumentu 

kojega vi nemate sada, ja sam ga tražio danas u općini. Moram priznati da to jednostavno ne razumijem. 

Približno bi trebalo biti ovoj cifri. Zašto nije ne mogu vam odgovoriti. Prema tome biti ću vrlo kratak u 

tome dijelu. Sve što smo govorili, neki se ljutili ozbiljno, neki me terali iz općine zato što ja propagiram 

nešto što nije. Evo vam dokument što je 99% istina ono na čemu smo na vijećima razgovarali.  

Načelnik – gdje to piše da smo mi dužni 300.000,00 kuna, gdje to piše? I na otvorenim stavkama reći 

ću Vam sve, što se tiče na današnji dan dugujemo 68.000,00 kuna Metri za uvod u posjed. Što imamo 

prema dobavljačima. Ništa drugo mi nikakvog dugovanja nemamo. I ima ono dugovanje sa Elektrom 

koju ću sutra rješavati, 64.000,00 kuna. To je sve što ova općina duguje. Ništa drugo.  

Miro Kolić – načelniče ja govorim o ovim dokumentima koji su na ovom stolu. I ja ne mogu drugačije 

čitati nego kako je napisano. Ja vam mogu reći da imam doma 12. mil. kunai oćete mi vjerovati ili 

nećete. Ja govorim o dokumentima.  

Branko Raičković – malo da se nadovežem na ovo. Ovaj dokument koji smo dobili naslova nema, ova 

tablica, da mi sad znademo da li ovo paše ili ne paše. Teško je da glasamo da li je potrošeno za ove 

naknade ili one. No tu sad postoji jedan brojčić koji je meni zapeo za oko, a to je donacija KUD-u 

Palični. Ovdje u dokumentaciji piše da je donacija KUD-u Palična bila 18.804,00. pisano je da je 

predviđeno 15.000,00 kuna, ali da je realizirano 18.804,00 kuna. Ne znam zašto je to stavljeno na konto 

tekuće donacije udrugama i političkim strankama. No ne znam odakle taj broj. Provjerio sam u 

administraciji KUD-a Palična, općina je donirala 14.500,00 kuna. Pitam se kako se je to tu moglo 



napisati. Kako će KUD Palična opravdati 18.000,00 kuna kada su dobili 14.500,00? mogu dati na uvid 

Izvještaj iz računovodstva Kud-a Palična. Pa si možete pogledati. Možda je neka greška ali to je već 

otišlo.  

Načelnik – postoji mogućnost da je knjiženo recimo drugačije. Jer ide posebno za redovnu djelatnost. 

Ne znam ne mogu reći kako je knjiženo. Zašto je došlo na konto tu više. Nema logike. Ako je 43.000,00 

kuna točno na onom dijelu….  Onda to ne bi prošlo da ne paše. 

Branko Raičković – je to je prošlo u globalu. Samo taj dokument ne odgovara stvarnosti.  

Predsjednik vijeća – mora da je došlo do greške u računovodstvu, pribrojili su dva računa koji ne idu na 

taj konto.  

Miro Kolić – podsjetiti ću prije nego što uđem u ovu diskusiju ako se sjećate kada sam ja tražio da svaka 

udruga mora podnijeti izvještaj prema ovdje, jedan dio je to shvatio neozbiljno. Nama se je jedna udruga 

ugasila na prostoru općine Severin, sredstvima kojima ona raspolaže po zakonu pripadaju lokalnoj 

upravi. Ni to nismo proveli. Ovo je javni dokument, koji ide širom svijeta. Vi možete kao načelnik 

donirati koliko hoćete, ali ne može se to na ovaj način raditi. Mi večeras ne znamo koliko je tko 

opravdao. Ovakvi dokument smo trebali dobiti službeno za svaku udrugu. Mi za ovim stolom radimo 

razdor među ljudima, jer im ne dajemo pravovaljane informacije.  

Antonio Babec – ovaj dokument koji imate pred sobom nije nikuda otišao, taj dokument je interni za 

vijeće da vidite gdje je šta otišlo. Ovo što je vama napravljeno, volio bih da jedan put dođe knjigovođa 

iz Fine da vam objasni šta ide, kako se knjiži. Stalno je netko u zabludi, pričamo ono što ne znamo. 

Zahvaljujem se gospodinu Raičkoviću što je uputio na ovo, to je tako došlo iz Fine i tako je uvršteno u 

detaljni razređeni plan, zato i jeste ovdje ovdje da ukažete na probleme.  

Jasmin Morosavljević – podržavam gospodina Kolića. Držim se materijala koji sam dobio pa je teško 

pratiti. Na svakoj točci dolaze novi dokumenti. Treba opravdati svaka udruga za šta je novac dobila. 

Imamo mi i komisiju za sport i kulturu, pa nitko nije ništa poduzeo.  

Marinko Mitrović – mislim da je Branko uvidio na grešku pa je donesao Izvještaj.  

Jasmin Morosavljević – nije to bila kritika na njega.  

Branko Raičković – već isti zakon o knjigovodstvu vrijedi pedeset godina. 

Miro Kolić – znači završni računi udruga su trebali biti  priloženi ovom opravdanju sredstva koja su 

ovdje napravljena. Ovo vam nema veze sa politikom ovo je matematika. Ugašena je udruga branitelja, 

te su se ti novci trebali dati lokalnoj upravi. 

Predsjednik vijeća Željko Krapec – moje mišljenje je da treba staviti još jednu stavku da se razluči za 

šta je.  

Miro Kolić – radio sam analizu, znam da su drva otišla ribičima. Mi smo počeli netransparentne poslove, 

a to znači slijedeće nisu nam sve Udruge jednake i nisu nam u jednakom rangu. Protiv sam 

netransparentnog razmišljanja.  

Predsjednik vijeća daje na glasanje ovu točku dnevnog reda. 

 

Nakon glasanja bilo je 6 „ZA“ i 4“PROTIV“. 

 

 

6. točka 

 

Donošenje Odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014. godinu 

 

Miro Kolić – imate planirano izvršenje 18.804,00 sveukupno 56.029,00. ovo što je Antonio bio 

predložio idemo to isplaviti. Čim ovu stavku ukupno napravimo koja nam je u ovom cijelom materijalu 

remeti nam cijelu matematiku.  

Načelnik – to je otišlo u kulturu u šport, samo kulturno umjetničko društvo nije dobilo toliko, nego je 

uloženo toliko novaca. I tu se nema šta mijenjati. Iznos je 100% točan.  

Branko Raičković – u pravu si Žarko u potpuno. Samo je ne ravnopravno sa drugim Udrugama. Ako se 

KUD-u Palična uračunaju majice koje im se daju, a ribičima se ne uračunaju drva koja im se daju, onda 

imamo duple kriterije kao vijeće. A ja mislim da to ne bi trebali imati.  

Načelnik – kao prvo ako sada razgovaramo o tim Udrugama, za ribiče je bilo 25.000,00 kuna na 

proračunu. A ti sad tu možeš napisati 15 kubika drva. I koliko će to iznositi. Kako da je napišem 15 

kubika drva.  



Predsjednik vijeća Željko Krapec upitao je da li se tko još javlja po ovoj točci dnevnog reda za riječ, 

ako ne daje se na glasanje 6. točka. 

 

Nakon glasanja bilo je 6 „ZA“ i 4 „PROTIV“. 

 

 

7. točka 

 

Donošenje Odluke o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2014. godinu 

 

Predsjednik vijeća upitao je da li se tko javlja za raspravu po ovoj točci dnevnog reda, ako nema daje se 

na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 10 „JEDNOGLASNO ZA“. 

 

 

8. točka 

 

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanja objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

 

 

Predsjednik vijeća upitao je da li se tko javlja za raspravu po ovoj točci dnevnog reda, ako nema daje 

se na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 10 „JEDNOGLASNO ZA“. 

 

 

9. točka 

 

Odluka o izradi razvojne strategije 2015. god. – 2020. god. (prilagodba dokumenata sa 

propisima EU) 

 

 

Predsjednik vijeća Željko Krapec upitao je ima li tko da se javlja za raspravu?  

Miro Kolić – jednostavno mi nemamo dokument šta je odlučeno prema ovoj odluci, ovom vijeću bi 

trebalo dati neke smjernice, načelniku ili komisiji koja će to oformiti šta mi to želimo na ovom prostoru, 

u tom periodu. Mi nemamo nikakvi plan niti želja. Da li smo trebali prije pustiti na javnu raspravu nego 

odemo sa ovakvom Odlukom. Nismo napravili pristup javnu raspravu da kažemo napraviti ćemo dječji 

vrtić ili ćemo prekopati cestu na još tri mjesta. Razumijete, ili ćemo urediti puteve ili ćemo napraviti još 

jednu industrijsku zonu. Ne znam da li me razumijete šta govorim? U tom dijelu, to je zadatak vijeća da 

dade smjernice. A iza ovakve Odluke onaj koji će raditi može napisati šta hoće. Može napisati da bude 

uzgajalište školjki na severinskom ribnjaku. I sve u redu.  

Marinko Mitrović – za ovu odluku ne budem glasao, slažem se u potpunosti sa gospodinom Kolićem. 

Znači, treba komisija, vijeće donesti strategiju šta treba za razvoj općine. Nisam za načelnika da odlučuje 

o tome. Ne zato da načelnika smatram nesposobnim, ali pet ljudi ili deset bolje će donesti odluku, šta 

budemo radili.  

Načelnik – odluka se mora prvo donesti, i mora se izabrati tko će raditi strategiju, čak možemo povući 

novce. 

Marinko Mitrović – svugdje se spominje načelnik, a ne općinsko vijeće. Ja nemam ništa protiv 

načelnika, da se razumijemo, ali mislim da tu vijeće treba donesti strategiju za pet godina. A ne samo 

piše općinski načelnik. Dobro, to je moje mišljenje.  

Načelnik – odluka je ta koja može pokrenuti taj dio. A ja mogu dogovoriti sa ljudima da dođu tu i onda 

da se kaže koja će strategija biti. Vi ćete reći, a ne ja. Ja ne mogu dogovoriti sa nekakvom firmom da će 

raditi strategiju, bez odluke.  



Jasmin Morosavljević – baš sada vidim članak 2. lijepo piše, ovlastiti će se općinski načelnik Općine 

Severin da za provođenje ove odluke te za osnivanje i imenovanje radnog tijela zaduženog za 

identifikaciju strateških razvojnih projekata, te pripremu i izradu Strateškog razvojnog dokumenta, a u 

skladu s ovom Odlukom. 

Antonio Babec – isto tako kaže pod člankom 3. – ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Severin da 

utvrdi prijedlog Strategije za javnu raspravu sa zainteresiranom javnosti, a po njenom završetku i 

konačni prijedlog koji će prezentirati i uputiti općinskom vijeću na usvajanje. 

Ivan Bažulić – zašto npr. niste pisali općinski načelnik i tri vijećnika ili vijeće?  

Načelnik – ne mogu dogovoriti sa ljudima sa kim da radi strategiju dok nemam Odluke. Za izradu 

strategije mora biti Odluka.  

Predsjednik vijeća čita cijelu Odluku. Nakon čitanja je rekao kako se materijal za ovu točku dnevnog 

reda nije pročitao.  

Predsjednik vijeća daje ovu odluku na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 7 „ZA“ i 3 „PROTIV“. 

 

 

10. točka 

 

Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpada za 

2014. godinu 

 

 

Predsjednik vijeća pitao je imali tko šta za raspravu po ovoj točci dnevnog reda? Ako nema dajem ovu 

točku dnevnog reda na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 10 „JEDNOGLASNO ZA“. 

 

 

11. točka 

 

Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Općine Severin 

 

Miro Kolić – predlažem da se sjetite i SDP-a pa da metnete jednoga člana u povjerenstvo. Bilo bi 

pošteno za mjesne odbore, da svaka stranka ima jednoga.  

Predsjednik vijeća je upitao ima li još tko šta za reći, te ako nema daje se ova točka dnevnog reda na 

glasanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je 10 „ JEDNOGLASNO ZA“. 

 

 

12. točka. 

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Severin 

 

Nakon pročitane točke dnevnog reda, predsjednik je upitao javlja li se tko za raspravu. Javio se je Miro 

Kolić. – u članku 4. piše Općinsko izborno povjerenstvo imenuje slijedeće osobe: Krunoslav 

Markovinović, predsjednik. Dijana Kovačić, zamjenica predsjednika. Antonio Babec, član. Damir 

Hajtić,član. Mario Bažulić, zamjenik člana i Marinko Mitrović, zamjenik člana. Predlažem da u 

povjerenstvo ide u šesti član ispred SDP-a Emil Kuštrić. Ovo su izbori za mjesne odbore i predlažem da 

jedan ide ispred SDP-a.  

Marinko Mitrović – slaže se sa tom idejom gospodina Mire Kolića, te se on makiva i ustupljuje mjesto 

Emilu Kuštriću. Marinko kaže neka se povuče jedan član i iz HDZ-a.  



Predsjednik vijeća kaže – umjesto Damira Hajtić ide jasmin Morosavljević, te umjesto Marinka 

Mitrovića ide Emil Kuštrić, tko je za takvu izmjenu odnosno odluku? Datum održavanja izbora je 

17.05.2015. godine. 

 

Nakon glasanja izglasano je 10 „JEDNOGLASNO ZA“. 

 

 

13.točka 

 

Izmjena Statuta Općine Severin (članka 6.) 

 

Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda te zamolio načelnika ili Antonia da malo pojasne 

o čemu se tu točno radi.  

Antonio Babec – članak 2. Statuta kaže da se mijenja članak 6. Statuta općine Službeni glasnik koji je 

donesen 2/2013 mijenja se tako da na ovaj članak 6. glasi, sukladno Zakonu o izradi pečata i žigova 

koriste se slijedeći pečati i žigovi i glasi; pečat sa tekstom Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorske 

županije Općina Severin općinsko vijeće pečat ima u sredini grb RH u veličini od 38 mm, okruglog je 

oblika i nosi broj 1. što je bilo i u prijašnjem dijelu. Međutim, u prošlom je članku bio broj 2. to kada se 

je pisao Statut odvjetnik je nama krivo napravio jer ta brojčana oznaka iznad grba petača označava 

koliko pečata ima, jedinstveni upravni odjel, načelnik ili vijeće. Tako da smo mi dali na izradu novog 

pečata za načelnika, pošto je ovaj stari izlizan. Dobili smo odbijenicu iz razloga toga što smo naveli da 

je to nama jedini pečat za rad. Oni su rekli kako možete tražiti novi pečat, tvrdite da imate jedan, a u 

Statutu Vam piše da imate dva. Išao sam gledati u Statut, te sam uvidio taj problem odnosno taj propust. 

Tako da bi pečat trebao glasiti Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, općina Severin, 

općinski načelnik, Severin, broj 1. da bi se mogao dati raditi novi pečat mora se izmijeniti Statut vezano 

za žigove i pečate.  

Predsjednik vijeća kaže da Statut ostaje ne promijenjen samo se mijenja članak 6.  

Miro Kolić –  kada odete odvjetniku onda Vam svaki odvjetnik izračuna tarifu. Kad odvjetnik napravi 

glupost u Općini Severin, onda bi bio red da mi njemu fakturiramo trošak izrade pečata. I predlažem 

općinskom vijeću da donese takvu odluku.  

Ivan Ovčariček – on dobro debelo naplaćuje svoje usluge. 

Predsjednik vijeća Željko Krapec pitao je tko je za ovakav prijedlog, znači nadopune članka? 

Načelnik – nema teorije, što je sa vama? Na koji način ću ja sada otići k odvjetniku da napravi žig? 

Antonio Babec – ne radimo mi sad novi pečat zbog njega, nego zbog toga što je izlizan, mi smo samo 

dobili odbijenicu. 

Miro Kolić – predsjedniče molim da ovaj prijedlog dadeš na glasanje.  

Predsjednik vijeća daje na glasanje da se nadopuni ova odluka? 

Nakon glasanja jednoglasno je izglasano 10 „ZA“ 

Načelnik – onda pečata neće biti. 

Predsjednik vijeća dao je na glasanje 13. točku dnevnoga reda. 

 

Nakon glasanja izglasano je 10 „ZA JEDNOGLASNO“. 

 

 

 

14. točka 

 

Odluka o prodaji zemljišta u Zoni „P“ Severin k.č.br. 730/24 
 

Predsjednik vijeća – Pismo namjere o kupnji parcele u Zoni k.č.br 730/24, donesena je Odluka o prodaji 

da vijeće donese Odluku.  

Emil Kuštrić – imali smo i prije takve probleme, pa sada čitam u članku 6. Ovaj kupoprodajni ugovor 

koji se bude eventualno sastavljao sa kupcom, 50% će u biti oslobođen plaćanja, to stoji.  

Ivan Ovčariček – ja bih isto nešto rekao, da nam se ne bi dogodilo isto kao i sa Primom da nas tereti sa 

par miliona kuna i sada neka se mi zgledamo da li to bude ikad ili nikad. Nešto bi trebalo napraviti i oko 



toga. Ne može on zateretiti zemlju i onda ostaviti parlog i pustoš. Nešto bi tu trebalo napraviti. Dok 

napravi objekat onda nek ga zatereti.  

Predsjednik – to se bude radilo ako mi odobrimo donesemo odluku o prodaji. Ako je donesemo u 

Ugovoru će se navesti šta i kako će se raditi.  

Marinko Mitrović – već kada ide ova parcela u prodaju imamo još i onu parcelu što je predviđena 

benzinska pumpa. Mislim da ta benzinska pumpa ne bude nikada proradila. Odmah kada ide taj natječaj 

da se uvrsti ta parcela u prodaju. To je moj prijedlog. Te sam za nadopunu ove točke dnevnog reda. 

Možda se tko javi nikada ne znaš.  

Mirko Kolić – pretpostavljam da Vi niste pročitali pismo namjere. Pismo namjere kojeg potpisuje Lukač 

Željko, Kokinac. On predlaže neposrednu pogodbu. A nikakvi natječaj. I plaćanje u gotovini. To piše u 

pismu namjere. Općinskom je vijeću da prihvati ovakvu ponudu ili da raspiše natječaj. Tu ne piše u ovoj 

odluci da idemo u nikakvi natječaj. Znači mi imamo pismo namjere po kojem treba otvoriti diskusiju. 

U ovome dijelu općinskog vijeća odnosno odluke, da li je meni promaklo mi smo za svaku parcelu do 

sada imali angažiranu električnu energiju. Ja sad u ovoj odluci to ne vidim ili sam negdje promašio pa 

to nisam vidio.  

Načelnik – u javnom natječaju, to vi morate donijeti odluku jednu da li će mu se dati ili će mu se prodati 

struja. Vijeće donosi Odluku šta će i na koji način će se to rješavati.  

Miro Kolić – prema tome ja bih molio ako hoćete da predsjednik vijeća pročita Pismo namjere, čovjek 

nudi a naše je da prihvatimo ili ne prihvatimo. I ovo što je sada načelnik rekao, mi smo svima dali 

angažiranu snagu do sada koliko ja znam. U cijeni 20,00 kuna, nema razloga da sad, to je moje mišljenje, 

da radimo razliku. Zalažem se da bude identično i za ovo. Na ovoj Odluci fali da se 20,00 kuna 

uračunava za kvadratni metar. A u Pismu namjere piše da Ponuđač predlaže neposrednu pogodbu, što 

znači da se može izvršiti to ili ćemo mi donijeti Odluku da se ide u Natječaj. Morati ćemo reći Ponuđaču 

da ne prihvaćamo pogodbu, već da idemo u Natječaj. Mi možemo donijeti i jednu i drugu odluku.  

Načelnik – natječaj mora ići.  

Miro Kolić – čuli smo informaciju da parcela mora ići na javni natječaj, to je po zakonu. Tu nema 

nikakve rasprave. Raspisati će se javni natječaj pod uvjetom da mi uopće prihvatimo ovo Pismo namjere. 

Ali, mi tada moramo reći Ponuđaču da parcela ide u Javni natječaj i obavijestiti ga o tom.  

Predsjednik vijeća – mi ćemo donesti Odluku o prodaji, a on ako se ne slaže da ide u natječaj, mi ga 

nećemo raspisivati.  

Miro Kolić – moramo donesti takvu odluku i da se Ponuđač mora u roku od sedam dana očitovati na 

odluku koju smo mi donijeli. I nadopuna na ovaj dio, predlažem da se u članku 3. stavi i angažirana 

snaga ona koja pripada po onoj Odluci.   

Načelnik – Vi večeras donosite Odluku o prodaji, što se tiče iznosa od 20,00, općinsko vijeće može reći 

košta 30,00 kuna, košta 40,00 kuna, dobiti će struju neće je dobiti. Šta god vijeće odluči tako će biti.  

Predsjednik vijeća – kako su svi dobivali tako neka dobije i taj koji bude to kupio, samo ako ima volju 

nešta raditi.  

Načelnik – još uz to sve kada to dobiju njima je parcela badava. Priključak na vodu, priključak na struju, 

priključak na plin, priključak na kanalizaciju to sve ima. Općina Severin može donijeti odluku nema 

priključka nema ovoga nema onoga. Ima samo prodaja zemlje. Ili ovako ili onako kako god vijeće 

donese odluku.  

Miro Kolić – predlažem kako smo svima radili tako da bude i ovdje. Nikakvu povlasticu nitko ne traži. 

Znači prodali smo 95% Zone, sada je 5% ostalo. Samo da se ovdje nadopuni sa svim pripadajućim 

priključcima infrastrukture. I sa angažiranom snagom koja pripada po onoj odluci. Raspisati ćemo 

natječaj. Samo se izvijesti poslije ovoga vijeća gospodina Lukarića da nema posredne pogodbe, nego da 

se javi na natječaj. 

Predsjednik vijeća – prijedlog je da se briše članak 4. i nadopuna članka 3. sa svom infrastrukturom i 

pripadajućom angažiranom snagom, te je upitao tko je za ovakvu nadopunu i izmjenu. 

Nakon glasanja bilo je 10 „ZA JEDNOGLASNO“. 

 

Predsjednik vijeća dao je i Odluku o prodaji na glasanje. 

 

Nakon glasanja bilo je 10 „ZA JEDNOGLASNO“. 

 

 



15. točka 

 

Razrješenje predsjednika Odbora za financije i Proračun 

 

Predsjednik vijeća – dobili ste očitovanje predsjednika za financije i proračun o razrješenju. 

 

Nakon glasanja bilo je 10 „ZA JEDNOGLASNO“. 

 

 

16. točka 

 

Imenovanje predsjednika Odbora za financije i Proračun 

 

 

Predsjednik vijeća – komisija za imenovanje se je sastala, pa se moli predsjednik Miro Kolić da se izjasni 

o kandidatu. 

Miro Kolić – komisija za izbor i  imenovanje sastala se je danas i prihvatila je i dotičnu ostavku. 

Komisija za odbor i imenovanje predlaže općinskom vijeću da za člana komisije i proračun bude u 

imenu Branka Raičkovića.  

Predsjednik vijeća Željko Krapec – upitao je ima li tko još kakav prijedlog za člana, ako nema nitko 

nikakav prijedlog dajem na glasanje. 

 

Nakon glasanja jednoglasno 10“ZA“ imenovan za predsjednika financija i Proračuna je 

gospodin Branko Raičković. 

 

 

Predsjednik vijeća Željko Krapec kaže pošto nemamo nikakvih Zamolbi, prelazimo na 18. točku 

Dnevnog reda Razno. 

 

Ivan Ovčariček – zamolio bih načelnika ako ima malo kamena da se nasuje malo kod ulaza kod doktora. 

Dečki iz komunalca su to napravili, gore ima i kamenja, sa malim autima je to dosta i nezgodno ići.  

Ivan Bažulić – moj prijedlog je da se ono asfaltira.  

Branko Raičković – jedno pitanje, čije je to zemljište? 

Nekolicina vijećnika odgovara u glas da je općinsko. 

Branko Raičković – trebalo bi predvidjeti u plan da se to asfaltira onda, ipak je to jedan od centra općine 

Severin.  

Načelnik – sa koje stavke, ne bi li se prvo trebalo asfaltirati autobusno stajalište? 

Branko Raičković – jesu li ta stajališta upisana u čazmatransov red voženje? To je isto procedura jer oni 

moraju imati odnosno donijeti odluku gdje autobus smije stati. Ja jesam za to da se to što prije iz asfaltira.  

Načelnik – po projektu je rađeno, znači da autobus smije tamo stati.  

Ivan Bažulić – moj prijedlog je kada se budu asfaltirale autobusne stanice da se i taj dio komada da iz 

asfaltirati.  

Marinko Mitrović – sada bi se vratio na KUD Palična. U našu tu igraonicu dolaze djeca iz Općine 

Šandrovac, Rača i plaćaju 100,00 kuna kao što plaćaju i naša djeca. Da li je tako načelniče. Načelnik 

odgovara da ne zna. Marinko – sjećam se da smo nas dvojica išli kada sam ja bio predsjednik vijeća 

tamo, i dogovorili smo da ćeš pitati načelnika iz Šandrovca, načelnika iz Rače da nam subvencionira 

malo tu igraonicu. Međutim oni su se oglušili. Ajmo mi sada biti pametni, pa ćemo reći sada tim 

roditeljima, znači treba pokušati ponovno sa tim načelnicima, ako ne, ne može biti 100,00 kuna za vas. 

Dignuti ćemo cijenu. Jesam da djeca drugih općina plaćaju 100,00 kuna, ali da općine doniraju nekakva 

sredstva. Mi sve plaćamo o našem trošku. O tome treba malo razmišljati. Znači, načelniče treba 

razgovarati sa načelnicima. Ako oni neće onda ćemo reći roditeljima. Gledajte vi ćete plaćati 200,00 

kuna. Ako hoćete, hoćete ako ne, ne. Mi subvencioniramo za našu djecu sa područja Općine Severin.  

Predsjednik vijeća je upitao tko je radio cjenik, da li općina ili KUD-Palična? Ako je KUD-Palična radio 

taj cjenik onda su trebali predvidjeti to, pa podići cijenu.  



Branko Raičković – što se toga tiče oko konkretno toga prijedloga i toga problema, mislim da se je u 

KUD-u Palična pričalo o tome. I mislim da su nekada i bila ta obećanja da će se to riješiti. Ali to stvarno 

moraju rješavati u općini između sebe. A KUD-Palična nema sa time nekakve velike veza, zbog toga 

što KUD-Palična od tih novaca ne financira djelatnika. Djelatnika financira naša općina, bilo petero 

djece ili petnaest. Sada red bi bilo da se druge općine po broju djece, oni imaju isto u proračunu za 

predškolski odgoj sredstva osigurana. Te ih jednostavno treba prisiliti da to daju. Teško bi bilo i KUD-

u Palična donesti takvu odluku da ta djeca ne idu u igraonicu. No, ovo sve što je Marinko rekao to stoji 

i ja ga podržavam. Da se napravi između općina dogovor o sufinanciranju.  

Načelnik – malo je to teže napraviti ako nema za sufinanciranje dječje igraonice kako onda?  

Predsjednik vijeća – treba probati razgovarati sa načelnicima, pa se bude vidjelo.  

Jasmin Morosavljević – prvi glas za udrugu koja se je ugasila, te koja to je i da li se zna stanje računa te 

udruge? Uvijek glasam za proračun za sve sam udruge, za ni jednu da se ugasi, moramo voditi računa 

šta ti novci, kuda idu. Mogu li znati koja je to udruga? 

Načelnik – dragovoljci, negdje već godina dana. 

Fuček Stevo – trebala se je ponovno registrirati udruga, OIB dati, kao da nije ni postojala. 

Marinko Mitrović – a zbog čega se je ugasila? 

Miro Kolić – otišla u stečaj. 

Predsjednik vijeća Željko Krapec upitao je ima li tko još šta reći pod ovom točkom dnevnog reda, ako 

nema zatvara se 11. sjednica općinskog vijeće Općine Severin. 

 

 

 

 

                                              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

            Sjednica je završila u 22:55 sati. 

            Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 

 

 

                                                                                                                                      Predsjednik vijeća 

                                                                                                                                            Željko Krapec 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

    

                

 

 

 


