
 

        

                       
           REPUBLIKA HRVATSKA 

        BJELOVARSKO-BILORSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SEVERIN 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                

               
 

Severin, 03. studenoga 2015. 

 

ZAPISNIK 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane 03.11.2015. 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 i Raičković Branko. 

                  

                Ostali prisutni: Žarko Žgela - Općinski načelnik, Fuček Stevo - zamjenik Načelnika,  

Kovačić Dijana – zapisničarka, Antonio Babec – komunalni redar, Kalvarešin Romana – stručno 

osposobljavanje za rad i Matija Blažeković – direktor Severinskog komunalca d.o.o. 

 

                Odsutni: Šoštarko Stjepan. 

  

             Predsjednik vijeća Općine Severin Branko Raičković sve je prisutne pozdravio, i otvorio 15.  

sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin, te rekao da će malo Dnevni red biti promijenjen zbog izvan 

redne situacije, te će pod 9. točku biti Stanje u Severinskom komunalcu d.o.o. 

 

1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje Zapisnika sa 12., 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

3. Usvajanje Izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2015. do 

30.09.2015. godine, 

4. Izvješće Komisije za financije i proračun Općine Severin, 

5. Odluka o naplati potraživanja Općini Severin za komunalnu naknadu, 

6. Izmjena Statuta Općine Severin (članak 6., 30. i 72.), 

7. Izvješće predstavnika Općine Severin u LAG-u Sjeverna Bilogora, 

8. Prijedlog plana strateških ciljeva razvoja Općine Severin, 

9. Stanje u Severinskom komunalcu d.o.o. i 

10. Razno. 

 

 

 

 

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

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

 

Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa 9 „ZA“. 

 



 

 

točka 1. 

Aktualni sat 

 

Predsjednik vijeća Općine Severin daje riječ načelniku Općine Severin. 

Načelnik – sve skupa pozdravlja. Od zadnjeg vijeća, ne znam tko zna a tko ne zna, imamo Javne radove, 

i petero zaposlenih koji rade na čišćenju puteva. Mogu Vam objasniti koje su puteve očistili: 

Put iza farofa, prema groblju, prema ribnjaku, put pilana prema Cigleni, jedan dio kod ciglane, put 

Orovac – Ciglena, put Sv. Nikola prema Mladinama. Trenutačno rade na čišćenju Đurinac – Orovački 

vinogradi u onom jarku. Primili smo jednu osobu na stručno osposobljavanje, koja nas isto tako ne košta 

kao ni javni radovi. Posadili smo sadnice dvadeset i dva komada. Mislim da jedanaest Orovac dječje 

igralište, i jedanaest tu oko Općine. Da li smo izradu nerazvrstanih cesta, pet cesta, sa kojima bi išli na 

natječaj, dali smo dokumentaciju, geodetske elaborate i sve šta treba kako bi se mogli javiti na natječaj 

7.2. koji bi trebao ovih dana izaći. Ako tko imam kakvih pitanja neka pita kaže načelnik. 

Marinko Mitrović – pitao bih načelnika šta je sa zgradom BES-a. To je već negdje oko godinu dana od 

one zadnje presude. Šta se dešava? 

Načelnik – čeka se ročište. Žalba je uložena. 

Emil Kuštrić – što se tiče ovih javnih radova, mogu reći da sam malo obišao te terene, i mislim da ekipa 

radi stvarno dobro. Sve pet tu nema govora. Imam tako pritužbe od ljudi sa strane, da se pojedini ljudi 

u to uključuju, odnosno ti ih imenuješ po nekoliko puta, a netko nije ni jedanput. To je moja primjedba. 

I da se malo to prorijedi da to ne bude stranačka pripadnost, da bude onako šareno to bi bilo puno ljepše, 

jer sada je to tako. Ali, što se tiče posla nemam primjedbi. Ali, isto tako vjerujem i drugi ljudi bi radili, 

i žele raditi. Ako se bude imala drugi put takva prilika, da to bude malo šarenije. I imam još jedno 

pitanje, gore u Orovačkim vinogradima ima jedna vododerina, koja se uz vodovodnu cijev napravila, 

treba to zatrpati jer netko može sa autom zaći i slupati auto na cesti gdje je lokalna uprava zadužena za 

tu cestu. Duboko je to voda oderala, ja sam to vidio. To je u biti na cesti. To nije nekakvi veliki posao, 

to je primjedba od ljudi koji traže da se to riješi. 

Miro Kolić – pod aktualnim satom se postavljaju pitanja koja su vezana za lokalnu samoupravu, a ne za 

šire i dalje. Prema tome tako ću ja postaviti ovdje, prije nego smo počeli ja sam podijelio ovdje sliku, 

koju je slikao Miro Kolić. Original slika je ovdje, to se nalazi na 12 metara od općinskog zida, sami 

centar Općine Severin. U nedjelju su državni Izbori, pa bi bilo lijepo da to netko naredi da se to makne. 

A komunalnom redaru bi ja savjetovao da piše službenu prijavu. Mislim ako to ne vidite na 12 metara, 

onda je to neko drugo pitanje i neka druga rasprava. Nije problem što je tu bunar, što se tu vatra loži, što 

su sve nakarade napravljene. Bilo bi lijepo da se to makne do državnih Izbora.  

Antonio Babec – ja bih samo pitao gdje se to nalazi, jer ja to nisam vidio.  

Miro Kolić – imate sliku! 

Antonio Babec – pa ja vidim sliku, ali htio da mi vani pokažete gdje se to nalazi. Vi ste meni bacili sliku 

kao psu, ali oprostite ja sam službena osoba. Ja to nisam vidio tako da ne znam u čemu je problem. 

Miro Kolić izlazi van sa sjednice vijeća…… - kaže kako će se vratiti. 

Načelnik – nisam Vam još rekao da su iz malčirani svi putevi na području Općine Severin. 

Predsjednik vijeća – evo dok se gospodin Kolić vrati postavljati ćemo pitanje. 

Jasmin Morosavljević – ide zima, i na par mjesta u gornjem, pogotovo u donjem kraju ima par velikih 

rupa na cesti. Može li se šta poduzeti, makar malo lagano sanirati. Postavilo sam pitanje na 12. sjednici, 

tiče se kobnog semafora dolje. Odgovor sam dobio, tko se sjeća rečeno je da je sve gotovo, samo trebaju 

početi radovi. Danas je 3.11. Piše da je ušlo u proračun, odgovorom sam bio zadovoljan ali sa učinjenim 

nisam. Bojim se da ovo vijeća do kraja ovog mandata ne bude moglo riješiti jedan semafor. Jedino ako 

načelnik ima šta više saznanja. 

Načelnik – šta se tiče krpanja cesta bilo je dogovoreno za jučer, danas. Ali u toku ovog tjedna biti će 

garant. Što se tiče samog dijela semafora, obećano mi je iz Hrvatskih cesta, obećano mi je od saborskog 

zastupnika da će to u ovog godini biti napravljeno. Ja tu ne mogu ništa pomoći. Obećano je i da je ušlo 

u proračun i da se to ove godine bude napravilo.  

Miro Kolić – reći ću Vam da sam ugodno iznenađen, netko je to u popodnevnim satima lijepo uredio, 

prema tome, kada sam bio u Općini kopirati sliku, netko je progovorio po tome i dao drugarski i 



prijateljski poslovni savjet. I hvala mu na tome. Znači ima efekta kada ovakve stvari pokušate. I to se 

riješi u roku malte ne 15. minuta. Netko je očistio, ali nije bitno. 

Antonio Babec – ja to nisam vidio. 

Miro Kolić – mogao si vidjeti i nemoj biti bezobrazan. Kako ne bi mogao vidjeti kada je to danima.?  

Antonio Babec – molim lijepo snizite ton.  

Miro Kolić – ne ću ja sniziti ton, ja sam vijećnik i ja mogu i drugačije dogovoriti. 

Antonio Babec – ja sam službena osoba, molit ću lijepo. 

Miro Kolić – tuži ti mene što si službena osoba.  

 

Predsjednik vijeća Branko Raičković – mislim da je to sada riješeno. 

 

Ovčariček Ivan – imam dva pitanja. Prvo pitanje je oko špiritane u malom Severinu, vidim lijepo se je 

počelo čistit, ne znam šta se je dogodilo da se je stalo. Ja sam to na jednom vijeću rekao i prijavio sve 

zapuštene površine. Međutim, dok nisu došli novinari k meni, i kažu da li je šta napravljeno. Odgovorio 

sam da nije ništa napravljeno. Da to slikamo da vidimo. Kada je izašlo u Bjelovarskom listu, onda se je 

pokrenulo, šta se je sada stalo ne znam. U malom Severinu ima desetero djece. Lisice nam hodaju tamo 

po cesti, mislim da je žalosno da se to ne može riješiti. Ne znam zašto se je stalo. Zbog čega? Drugo 

pitanje je oko uređenja Zone. Zona nam nije pokošena već i dva mjeseca. Velike novce smo investirali 

u Zonu, a sada se je dogodilo da je to zapušteno, ne znam zašto. Da li ti ljudi ne plaćaju komunalnu 

naknadu, ili je neki drugi razlog? To su moja dva pitanja. 

Načelnik – koliko znam Zona je pokošena. Zona nije košena iz financijskih razloga. Gdje smo imali 

male poteškoće, jer nismo znali kako ćemo izaći do kraja. Sada je pokošena. Što se tiče špiritane, 

pročitao sam listove koje ste Vi dali u novine, ja špiritanu neću više čistiti, dok god ovo vijeće ne donese 

neku odluku za čišćenja. Ja sam javne radove poslao, otvoreno ću vam reći, dan i nešto su radili. Drugi 

dan sam ih povukao sa javnih radova, gospoda koja vode brigu gdje su Javni radovi, automatski je 

tuženo, da ja uzimam novce, a oni čiste. Prema tome, ako Vi donesete neku Odluku da se to očisti ja 

sam za, inače ne će čistiti. Drugi dan me je tuženo, a netko valjda zna gdje treba, i rečeno da ja uzimam 

novce za to čišćenje, a Javni radovi to rade.  

Ovčariček Ivan – mene zanima da li je to netko iz vrha vlasti zabranio čišćenje ili si osobno ti zabranio? 

Načelnik – ja sam osobno zabranio, sa razlogom. 

Ovčariček Ivan – napraviti ću pismeno prema komunalnom redaru. Ne možemo se tako ponašati 

gospodo, tu se mala djeca, urigirati ću, ići ću do vrha. Dođi tamo i živi. 

Načelnik – mislim da si to ti prijavio za javne radio. 

Ovčariček Ivan – ja, ja prijavio da se zaustave radovi. Ma daj gluposti pričaš. Kako te nije sram to reći. 

Ako je netko kosio onu grabu, onda sam to ja održavao što sam mogao. Pa, ne budem ja tamo išao rušiti 

sve. Jel ima vlasnik. Da li je šta napravljeno po pitanju vlasnika. Da li je s kim kontaktirano? Ne znam, 

uglavnom ja sam prijavio tu na vijeću. Rekao sam. Kako te nije sram reći da sam ja zabranio. 

Načelnik – nisam ja rekao da si zabranio, da si možda prijavio. Taj dan si se ti vozio tamo. Ja kažem 

možda si ti, možda. 

Ovčariček Ivan – hvala lijepa na odgovoru. 

Marinko Mitrović – uključio bi se malo oko rasprave oko te špiritane. Da li špiritana ima vlasnika? Može 

li mi netko odgovoriti?  

Načelnik – mislim da može, komunalni redar.  

Marinko Mitrović – ako ima vlasnika nisam za to da to čiste Javni radovi. Ako, neće to čistiti tko je 

vlasnik, onda treba izdati nalog općina, da se to očisti, ali da to netko plati. A ne da čiste Javni radovi. I 

za to nisam podržavam evo načelnika. 

Načelnik – vlasnik je navodno Pemper. 

Marinko Mitrović – neka se izda nalog pa ćemo nekoga teretiti. Od kuda ćemo mi to platiti. Ne ćemo 

raditi nekome zabadava.  

Načelnik – Pemper je vlasnik, i na vlasništvo je sjela Glumina banka, Pempera boli briga za to, banka 

je sjela na to.  

Marinko Mitrović – da li je išao dopis prema Gluminoj banki? 

Načelnik – ja mislim da je išao da je to komunalni redar u više navrata to radio. 

Marinko Mitrović – ako nije, idemo raspisati natječaj da to prodajemo, ako nema vlasnika! Pa da vidimo 

da li će se netko javiti.  



Načelnik – Glumina banka je propala banka. I onda čije je vlasništvo?  

Marinko Mitrović – idemo raspisati natječaj ako to nema vlasnika. Mi smo vlasnici.  

Antonio Babec – komunalni redar – što se tiče Glumine banke, odnosno to je špritana, oko toga  već 

nekoliko godina vodimo borbu. Gospodinu Pemperu neki su pomogli da to kupi, i to je izvedeno kako 

je izvedeno, svi jako dobro znadete, svi ste jako dobro upoznati u to. On zatvara svoju firmu, i ta firma 

više ne postoji. Glumina banka pošto nije plaćan kredit, ona je sjela na tu nekretninu, međutim, Glumina 

banka odlazi u stečaj, i stečaji postupak vodi jedna firma. Odnosno, pred stečajni upravitelj. Međutim, 

da bi stvar bila još veća, Glumina banka daje sva svoja potraživanja, odnosno Gluminoj banki uzima sa 

ugovorom međunarodnim Bayersche bank, koja se ne upisuje u gruntovnicu niti nigdje, Glumina banka 

ne može upravljati sa nekretninom. Išle su prema njima obavijesti i rješenja, i nalozi za izvršenja. 

Međutim, skoro svaka dva mjeseca, zovem u taj ured, međutim taj glavni gospodin koji je stečajni 

upravitelj, on se uopće ne udostoji javiti, a kamoli da razgovaramo. Isto tako gospođa koja tamo radi, 

rekla je da postoji tamo taj ugovor, no da ona to meni može dati jedino kada to njoj upravitelj dopusti. 

Rekla mi je u povjerenju, da on to ne da da ugovor ide dalje iz firme. Trenutačno, po tome postupku ne 

može se ništa napraviti, jedino što se može napraviti je to da se izvršenje izvrši, i trošak da snosi Općina. 

Da se upiše na nekretninu. Može se kositi oko toga svakih do dva mjeseca, stavljati račune sa strane. 

Ako ništa drugo nakon dvadeset godina, biti će općinsko. Znači, to se mora dati odvjetniku, i to je znači 

malo veći posao, a ja i ne odlučujem o financijama, ako se Vi složite da to ide izvršenje, da to općina 

bude snosila. Trošak te sanacije je minimalno oko 6.000,00 kuna ako ne i više. Sanacija je da se to može 

kako treba kositi. Možda bi se iznos toga svega popeo i na puno više. Na Vama je da odlučite, ja cijelo 

vrijeme pričam o tome. Ove godine sam dobio da se ime izvršenje rješenja. A nismo još ništa odradili. 

Jer, opet trebamo Vaše dopuštenje, da načelnik i ja to smijemo odraditi. Jer, apsolutno ta se sredstva 

neće jako dugo vidjeti, jer se stvarno nema kome naplatiti. Jer, nije čisto vlasništvo, i kao takvo kad nije 

čisto vlasništvo, imam pravo zaključiti predmet i mogu dignuti ruke od toga. Ruke nisam digao, 

svakodnevno ja to zovem. Danas sutra može se bude uspjelo nešto riješiti.  

Predsjednik vijeća Branko Raičković – nadovezao bih se, predmet mi je potpuno nepoznat. Ne znam da 

li je to ikada bilo zatraženo da ide na vijeće, ako nije trebalo bi onda zatražiti, od strane komunalnog 

redara ili načelnika, da to vijeće razmotri, dostaviti na vijeće dokumentaciju, da se vidi da je to bio 

prijenos vlasništva da je ta nova banka koja je ustvari sanira Glumina banku koja se ne može upisati na 

nekretninu, pa ćemo se onda mi upisati na općinu, ako je to nama povoljno, to je jedna stvar, a druga 

stvar je kao što kaže gospodin Ovčariček, da je tu leglo zmija onda to spada u neku drugu kategoriju. I 

to bi trebalo pod hitno riješiti. Bez obzira na koji način. Općina bi morala imati sredstva ili nešto, to je 

isto kao kad nekome gori kuća, onda se ne gleda da li imaš novce ili nemaš za vodu. Onda se gasi. Tako 

je i ovo. Te je moj prijedlog da se ovo da na općinsko Vijeće za narednu sjednicu, ako je moguće.  

Ivan Bažulić – nadovezao bih se još na ovu špiritanu, treba veterinarsku obavijestiti i treba Marodolca, 

da očiste imaju 15 dana rok, ako ne bude očišćeno pokrenuti ćemo drugi postupak. Ako je to privatno 

Javni radovi ne smiju ići raditi.  

Marinko Mitrović – kada postoji vlasnik mi to ne smije dirati dok ne bude općinsko. 

Predsjednik vijeća – naše je da procijenimo šta nam je manji rizik. 

Ivan Ovčariček – da bih samo rekao da nam općinske strukture nisu zainteresirane da se to riješi zato 

nam je tako. Dok netko strada, ili dok nekoga ugrize lisica ili zmija, e onda će se reći zašto nismo. Ja 

samo upozoravam da to nije u redu i to se mora riješiti. Idemo sjesti i naći način. Tu budemo sada 

odugovlačili, a na kraju stvar bude ostala ne riješena. Ja kad bih tako radio kod svoje kuće ja bih davno 

propao.  

Načelnik Žarko Žgela – ovo što kažeš da općinske strukture nisu zainteresirane, nisi u pravu. Ja jesam 

da se to očisti, htio sam na jedan najbezbolniji način da Javni radovi to odrade, i to bi bilo čisto. Pošto 

nije moglo ići tako, naći ćemo nekoga da to očisti, platiti ćemo to. 

Predsjednik vijeća se je zahvalio te rekao da se prelazi na drugu točko Dnevnog reda. 

 

2. točka 

Usvajanje Zapisnika sa 12., 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća upitao je ima li kakvih primjedbi na pisanje Zapisnika? Te je dao ovu točki 

Dnevnoga reda na glasanje. 

Nakon glasanja izglasano je za usvajanje Zapisnika sa 9“ZA“ JEDNOGLASNO. 



 

 

3. točka 

Usvajanje Izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

 za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine 

 

Predsjednik vijeća – imamo ispred sebe Izvješće iz računovodstvene agencije, koja nam vodi papire. 

Samo ukratko reći ćemo da nam financije u općini vodi knjiženje posebna agencija, ne radimo to u 

Općini. Oni su iz listali ovu prvu stranicu gdje se vidi da su nam prihodi mil. i 8. tisuća kuna, rashodi su 

nam mil. i 14. tisuća kuna, znači razlika je 6.000,00 kuna, znači poslujemo sa manjkom. Obaveze po 

ovome su za poslovanje, znači prihodi su od 01.01. obaveze su znači za ovo razdoblje 115.000,00 kuna. 

Na drugom listu imamo iz listane obaveze, znači Izvještaj po obavezama od 01. siječnja do 30. rujna, 

gdje su raspisane te obaveze, po pojedinim klasama. I na kraju imamo da kažemo sitno pisani iz list po 

kontima. Ovako, ja bih rekao slijedeće, prvo sa tehničke strane ispisa ovoga. Da kažemo, nekom 

prosječnom čovjeku, ne znam šta bi mogao vidjeti iz svih ovih brojeva. Ovaj program koji se koristi za 

ispis konta, ima mogućnost da se ovdje napiše točno šta je točno koji konto. Za šta je taj konto zadužen. 

Ovdje piše samo opis poslovnih promjena broj. Mi iz broja ne vidimo ništa. I ne znam kako i na koji 

način se možemo tu snaći, u toj hrpi brojeva nego da uzmemo jednu po jednu karticu i da je kontroliramo. 

Mislim da je to bez veze i trošenje vremena, a taj kompjuterski program sigurno može napraviti tako 

kako smo imali prije još dok nam je pokojna Dalija to vodila.  

Načelnik – nije pisalo ti je konto i gotovo. Imaš konto na svakom Planu proračuna, svi smo mi dobili 

plan proračuna i svaki na planu proračuna ima konto, jel tako?! I na Planu proračuna piše šta je konto 

taj i taj.  

Predsjednik vijeće – riječima treba pisati pod tim kontom šta to je. Da mi znademo. Kako mi možemo 

znati i odlučivati o nećemo što ne znamo. Mi bi trebali znati ako se kaže da proračun treba biti 

transparentan i da ga svaki građanin Općine mora razumjeti, a mi ih u Vijeću ne možemo razumjeti. A 

oni to mogu napraviti.  

Evo tu sam uzeo zato što mi je poznato Kulturno umjetničko društvo, donacija KUD-u. super tako treba 

pisati. Zato dajem prijedlog da se kaže ovima u računovodstvu, i da ide odluka pa bi ta odluka otišla u 

KUD, pa bi gospođa koja vodi računovodstvo od KUD-a mogla to napisati. Jer, sada će se dogoditi da 

će se pojaviti razlika kao i lani. Nisam rekao da je netko ukrao novce, nego kažem kako bi trebalo voditi. 

I da ide odluka toliko je novaca otišlo na donaciju od KUD-a. zato kažem, radi preglednosti, radi mene 

i ovih svih ovih ljudi koji odlučuju. Mislim da bi bilo korektno da se makar napiše dvije riječi i da se 

vidi na šta se to odnosi.  

Ivan Ovčariček – kao što i Branko kaže, to bi trebalo biti jasno. Vijećnik sam ovdje jako puno godina, 

vjerujte teško se je u tim brojevima snaći. Obračun proračuna bi trebalo biti jasan i transparentan. Da 

svaki građanin to vidi, kuda mi trošimo novce građana općine Severin. To je sve novac poreznih 

obveznika, prihodi razno razni. Ljudi moraju znati kuda se novci troše. Kako ću ja sada nekome objasniti 

šta ovi brojevi znače, kada ja to ne znam. Neki način mora biti, mora nešto pisati. Ima neke stavke koje 

moraju biti i zna se. 

Emil Kuštrić – uključio bih se malo u diskusiju. Podržavam ovo da objašnjenje bude. Da bude 

pojašnjeno slovima, a ne samo brojkama. Gdje je šta potrošeno. To je bilo i prije. Prije smo imali puno 

bolje objašnjenje. Još jednu stvar, mi se tu zamaramo sa nekim stvarima, špiritana, ovo ono, to se 

jednostavno riješi u jednom potezu u jednom danu. Opterećujemo se sa tim pričama. Pitao bih zbog čega 

ova općina posluje sa gubitkom? U izvještaju je gubitak općine, nije velik, ali je gubitak.  

Načelnik – ne znam zapravo da ti pravo kažem. Pojma nemam šta je tih 6.000,00 kuna. 

Emil Kuštrić – očekivao sam da općina bude u pozitivi, a ne u gubitku.  

Načelnik – općina trenutačno nije u gubitku. Možda će Vam to predsjednik Vijeća i objasniti, 

predsjednik financijske komisije. Trenutačno općina duguje, sada ću Vam objasniti, 37 tisuća i nešto za 

asfaltiranje, 5.000,00 kuna duguje GHV-u za nedovršen posao, 2.000,00 kuna Marušiću, na računu 

trenutačno ima 140 i nešto tisuća kuna. To su čista dugovanja koja općina duguje prema nekome. To ja 

dođem sutra sve platim i biti će nula. Financijska komisija je bila, pregledali su sve.  

Predsjednik vijeća Branko Raičković – stavio sam ovu točku prije, upravo zbog toga, mi bez obzira na 

sve namjeravamo prihvatiti ovakav Proračun. To je ovako kako piše. Jedino se tu bez uvrede načelniku 

govori o brojevima koje izvuče tu Agencija. Ja znam da nisam u gubitku ako imam novce u džepu. To 



nije računovodstveno ispravno. Nego je razlika prihoda i rashoda. Općina nije u gubitku, nego ima 

manjak prihoda. Tako se to zove. Znači da su rashodi veći nego prihodi. Zašto su rashodi veći, znači da 

je neko više novaca trošio.  

Načelnik Žarko Žgela – mogu zatražiti da pod tim kontom je potrošeno toliko i toliko.  

Predsjednik vijeća – pa to imamo to tu piše. Ali to njima ne paše. Ne rade dobro. 

Miro Kolić – da bi se uključio u diskusiju imam za načelnika dva pitanja ako može, da ne bi slučajno 

napamet pričao. Zamolio bih da li su Javni radovi plaćane unaprijed ili nisu? 

Načelnik odgovora da jesu.  

Miro Kolić – drugo pitanje, da li je upravni referent koji se nalazi ovdje kod nas kao, ne znam pod kojom 

je funkcijom napamet, to država isto plaća. 

Načelnik- to je stručno osposobljavanje za rad, plaću dobiva od Zavoda za zapošljavanje. 

Miro Kolić – da li su ti novci prebacivani na račun općine? 

Načelnik – da jesu. 

Miro Kolić – se zahvaljuje te kaže kako sada može dalje diskutirati.  

Načelnik – ako Vas interesira iznos ja ću vam reći, 113.tisuća kuna Javni radovi i 980,00 kuna mjesečno 

za stručno osposobljavanje za rad. 

Miro Kolić – kolege vijećnici, ovdje što imate pred sobom nema razlike između vašeg osobnog džepa i 

ovdje, samo što doma upravljate sami. A ovdje nas upravlja deset. Po Zakonu i po Statutu, sa financijama 

upravlja načelnik, i tu ništa sporno nije. Ovo je Izvještaj za prvih devet mjeseci. Ako se sjećate mojih 

diskusija i davno prije, ostvaruje se punom parom i gore nego što sam ja govorio. Danas je ostvarenje 

proračuna 85%, kada je izvršenje proračuna loše, očekivao sam da će i oni koji su zaduženi za financije 

poduzeti mjere šta će biti dalje. Jer, ne možemo trošiti više nego što imamo. Jer, proračun smo donijeli 

i od projekata niti jednoga nema ništa. Stanje na računu nema veze sa poslovanjem. Znam da Vi meni 

ne vjerujete. Vjerujete sada ovo kada vidite da je danas proračun milion kuna, a pred šest godina je bio 

šest miliona. I prema tome to su činjenice o kojima treba porazgovarati, a mi se sa oproštenjem 

zajebavamo se sa grabama, sa ovakvim stvarima što ja slikam iza, ili sa mojim mostom i sličnim stvarima 

i na to trošimo vrijeme. Tu je cijeli problem dijela koji se rezultira i ide u onim pravcima u kojima ne 

treba svima nama. Imali smo dug koji smo prenijeli 278.000,00 kuna iz prošle godine. Smanjili smo ga 

na 208.000,00 kuna. Obaveze koje su danas došle su 115.000,00 kuna. A kada sam Vas pitao za ovaj 

dio, mi smo dobili avans za ovaj dio sredstava unaprijed i pričamo kako imamo novaca na računu. Dvije 

institucije su nam dale novce. To jednostavno ovdje ne piše. Ali kada netko dođe u općinu i pita ima li 

novaca na računu, ma to nije bitno, druga stvar u tome svemu je, neću dugo diskutirati to nema efekta. 

Načelnik nas košta nekih 92 – 98 tisuća kuna, što mi ne možemo izbjeći. Djelatnici koštaju oko 230 ili 

240 tisuća kuna. Prema tome radi se o nekih 300.000,00 kuna. Da Vama pojedinačno vijećnici i svakome 

dade 700.000,00 kuna i da to trebate raspolagati za devet mjeseci, pa vjerojatno bi se nešto poznalo šta 

ste vi to napravili. Toliko smo mi skrkali novaca u općini za devet mjeseci. Pustite plate na stranu, plate 

su plate, one su takve kakve jesu. Prema tome dok se ne promjene one su takve. I o tome u ovome času 

ja ne želim diskutirati. Prema tome ako je vama svima svejedno u tome dijelu, i ne pitate gdje je 

700.000,00 kuna, i što smo napravili od toga mi što smo ovaj proračun donijeli je takvo kakvo je. A ta 

priča o financijama je, Vi kažete načelniče da ne znate kuda se šta knjiži, knjigovođa knjiži stavku tamo 

gdje vi kažete da se knjiži. Ili djevojke iz naše kancelarije, kažu da taj račun ide na tu stavku. Prema 

tome nemojmo pričati da se to ne zna, ne ću potezati više pitanje. Prema tome šta to vrijediti da ja pitam 

sa koje je stavke ovo sve napravljeno ovo iza, jer to u proračunu nema. To ne vrijedi pitati, barem za 

ovim stolom. Ali, molim da to uđe u zapisnik, načelnik ima ovlasti da svaku stavku smije probiti za 5%, 

i to je zakonska regulativa. Naše stavke su sigurno probite. Mi ovdje sjedimo da bi dobili sto dvjesto 

kuna, efekta za sada nema nikakvog. Ako je vama svima svejedno, a i meni će biti svejedno, ako je vama 

svejedno gdje je 700.000,00 kuna. Ne ću više stvarati probleme ni vama hvala lijepa.  

Stevo Fuček – pitao bih gospodina Kolića, misli li da li je to netko pokrao ili se je to krivo potrošilo, 

razumio sam ga kao daje to netko ukrao. Tih 700.000,00 kuna. Da se ništa nije radilo a da tih 700.000,00 

kuna fali. Eto samo to. Ako hoće odgovoriti.  

Miro Kolić – hoću hvala lijepo, gospodinu zamjeniku načelnika – pa nije valjda vrag da mislite da sam 

ja rekao da je to netko ukrao. 

Stevo Fuček – pa ja nisam razumio, ja se ispričavam.  



Načelnik Općine Severin – ja ću Vam objasniti – tih 700.000,00 kuna stoji na svakoj stavci koja je u 

planu proračuna. Također je ovo što kaže gospodin vijećnik ima stavka na kojoj to postoji. Samo što ne 

piše da je to za to i to. Za uređenje građevina za ovo ili ono.  

Predsjednik Vijeća Branko Raičković – ja vjerujem da je to sve tu kako je tu i napisano i da je zbroj 

dobar, te stavke jesu tu sve je knjiženo. E sada nas kao vijećnike normalno da zanima sa kojega je to 

konta otišlo, jer mi moramo, to ćemo u slijedećoj točci reći da ćemo ići rebalans. Pa si moramo znati 

koliko je koja ta stavka probijena. Odnosno da li je negdje ostalo novaca, što ne mislim da je ostalo. A 

da li je negdje potrošeno više i koliko više.  

Načelnik – kako misliš da je ostalo, ako smo ostvarili pedeset i nešto % proračuna a imali smo proračun 

milijun devetsto, a ostvariti ćemo ga, da nismo napravili faktički koliko – znači da je moralo ostati stavki 

koje faktički nismo trošili novce na te stavke.  

Predsjednik vijeća – to ćemo sve vidjeti na rebalansu. Rebalansom to mora ići. Te predsjednik vijeća 

daje izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je sa 9 „ZA“ JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 

točka 4. 

Izvješće Komisije za financije i proračun Općine Severin 

 

Predsjednik Branko Raičković – sada dolazimo do Izvješća Komisije za financije i proračun Općine 

Severin. Komisija je zasjedala 14. studenoga 2015. godine vi svi imate ove zapisnike. Po ovim točkama 

ja bih ukratko samo to obrazložio. Upravo sada što su sada razgovarali mi smo već sve to razgovarali 

na Komisiji. Mi ne trebamo usvajati ovo Izvješće, nego trebamo iznesti svoja neka pitanja i odgovore 

načelnika. Stanje financija na dan 14. 10. 2015. godine bilo je oko 173.000,00 kuna, to nam je bila prva 

točka Dnevnog reda. Druga točka dugovanja – općina je sada dužna oko 50.000,00 kuna to je tada bilo. 

I netko je postavio pitanje da li netko nešto nije podmirio sa Poslovne zone, tu je načelnik naveo da 

Troha d.o.o. u iznosu od 15.000,00 kuna imaju neki dug. Bilo je upućeno pitanje načelniku – čiji je ovo 

objekt ovdje iza koji se radi, načelnik je rekao da su to započeli raditi sportaši. No, kako oni dalje ne 

mogu da je to sada općinsko, da je općina investitor, i podmiruje sve od svojih sredstava. Da je pokrenut 

postupak legalizacije, a kada bude gotovo da će se to nekome dodijeliti. Mislim da je to razumljivo. 

Potraživanja općine od građana, bilo je pitano zašto građani duguju 200.000,00 kuna po onom iz listu 

od prošlog mjeseca za komunalnu naknadu. I tu je nekih 400.000,00 kuna bilo za zemlju. No sa zemljom 

mi sada navodno nemamo više ništa, to će preuzeti država. A za komunalnu naknadu bi se morali sami 

pobrinuti. Zaključak Komisije je bio da se ide u prisilnu naplatu svima onima koji nisu izmirili svoj dug 

za komunalnu naknadu za 2014. godinu. I taj prijedlog upravo je točka iza ove. Ja sam isto tako tražio 

popis svih donacija i sponzorstva za 2015. godinu, da uskladimo te sve svoje papire. Znam da nije KUD 

tu jedina udruga tu su i sportaši, ribići i tako dalje. Ali, po novome moraju imati završne račune. Mora 

im sve pasati u lipu. Mi kao Komisija za financije morali bi iz kontrolirati sve to, i kod koga nađemo 

nešto da nije u redu, po pravilu općina njima ne bi trebala ili ne bi smjela više odobravati donacije. Znači 

svi novci koji dođu od Općine trebaju biti transparentno potrošeni. I svaka Udruga po novom Zakonu 

treba imati stranicu na koju mora objaviti financijsko izvješće. I to financijsko izvješće mora imati 

donacije od općine, i od svih ostalih drugih. Ne može reći Općina nas financira, mi ćemo samo napisati 

račun prema njima. Ne. Oni moraju pisati da kažemo od svih svojih sponzora. Načelnik je rekao da 

Odluke postoje. I da su u registratoru. Ja u to ne sumnjam i to je sve u redu. Ali oni trebaj ubiti 

transparentno negdje prikazani. Dotakli smo se pitanja đačkih karti. Mi smo dali prijedlog da ne 

računamo po postotku. Nego da kažemo 100,00 kuna će dobiti sufinanciranje svako jednako. Po 

proračunu je bilo nekih 109,00 kuna i onda se to mora stalno preračunavati. Mislim da bi to bilo 

jednostavnije.  

Načelnik – to sam ja dotakao pitanje, zato što sam ja igrom slučaja,(njezin sin ide u školu) gledali smo 

tko koliko plaća. Oni koji imaju pravo na 10% što mi dajemo i oni koji dođu u kupe kartu ispada 

nekakvih tridesetak i nešto kuna razlike. Bez obzira što mi dajemo 10%, a nam uzima 109,00 kuna po 

karti. Igrom slučaj ja to nisam znao, potpisao sam sa njima do kraja godine. Ako i dalje bude 



sufinanciranje karte onda ćemo ići na ovaj slučaj što smo rekli. Davati ćemo direktno korisniku, raditi 

Ugovor sa Čazmatransom ili bilo kime. Tamo digne kartu donese tu, dobije novce i gotovo. Jer, ovako 

mi plaćamo 109,00 kuna a razlika je 33,00 kune.  

Predsjednik vijeća – stvar je u tome što oni daju neki popust na gotovinu. I to je načelnik u pravu, i to 

podržavam. Dalje smo imali konto kartice nekih izvanrednih i neplanskih rashoda. To je bilo parkiralište 

i stajalište autobusa. Te je od strane načelnika navedeno da je u planu i autobusne kućice napraviti. 

Točka prijedlog načelnika za rebalans. Evo načelnik predlaže da se rebalans mora raditi radi priliva 

neplaniranih sredstava za Javne radove. Također su neke stavke i probijene. No, da se rebalans ne radi 

dva puta predlaže da ga odgodimo za prosinac. Znači, imati ćemo još jednu sjednicu možda i dvije, 

vidjeti ćemo kako će se razvijati neke situacije. Evo i ja sam ovdje isto dao komentar da je ispis 

proračuna netransparentan. I da će nama kao Komisiji biti to jako teško raditi rebalans kada ne vidimo 

planirano i koliko je potrošeno. I onaj indeks to kompjuter također može iz računati. Evo načelnik je 

rekao je da će kontaktirati računovodstvenu agenciju. I da se prebaci da se na opis poslovne promjene 

da se upiše riječima za čega je to otišlo.  

Predsjednik vijeća – Marinko je imao jedno dobro razmišljanje. Evo dobili smo oko milijun kuna kao 

Općina. Šta smo napravili za te novce. Napravljeno je dva autobusna stajališta i parkiralište. Koje još 

nije plaćano. To bi bio Zapisnik sa naše sjednice od Komisije i financije.  

Načelnik Žarko Žgela – ovo što si rekao sada, sve štima. Ali da će na tome pisati, može pisati da ne na 

tom kontu to i to. Potrošeno toliko. Ali, da će pisati potrošeno za, to mora otići na račun i pogledati. To 

je malo teže napraviti. Ali, evo pokušati ćemo to tako napraviti. 

Mitrović Marinko – evo i ja bih se uključio. I ja sam bio na tom sastanku. Došao je i načelnik pa sam 

rekao da je valjda krenula i suradnja sada. Moram načelnika pohvaliti, išli smo redom i sve pregledavali. 

Sve nam je podatke iznesao. Jedna pohvala za suradnju načelniku.  

Predsjednik vijeća – ja mislim da će ta suradnja ići. A agencija koja nam vodi papire, oni su plaćeni za 

to i trebaju korektno to i odraditi. Ove neke stvari su baš njihove greške. Rekao sam već da sam bio 

deset godina kontrolor u računovodstvima, pa vjerojatno nešto i znam.  

 

 

točka 5. 

Odluka o naplati potraživanja Općini Severin za komunalnu naknadu 

 

Predsjednik vijeća Branko Raičković – odluka se odnosi na dužnike koji svoj dug nisu podmirili do 31. 

prosinca 2014. godine. Na prijedlog Komisije za financije i proračun to smo rekli da ćemo donesti ovu 

odluku. Ali, ja bih imao jedno pitanje načelniku. Opet čisto tehničke prirode. Koliko nama uzima 

odvjetnik kada ide naplata preko odvjetnika? Koliko posto.  

Načelnik – mislim da on uzima direktno. Ali možda nešto i nama. 

Ovčariček Ivan – mislim da je odluka donesena na 2.000,00 kuna, mjesečno mu se daje, radio on ili ne 

radio.  

Načelnik – znam da je po ovome 80,00 kuna se uzima onome ko je dužan. A, ne Općini.  

Mitrović Marinko – on od nas prima plaću, on je na našoj platnoj listi i znači on dobiva 2.500,00 kuna i 

on nema šta dirati više od Općine. Prihodovanja i postotak uzimati na to. Nema logike nikakve. Znači 

on i kad radi ili ne radi dobiva novce. Općini ne smije uzeti niti jedne lipe.  

Ovčariček Ivan – kaže načelniku kako neka dostavi podatak za iduće vijeće uzima li kakav postotak ili 

ne.  

Načelnik – da mi je to jučer rečeno, za današnje vijeće taj bi podatak imali sada.  

Kolić Miro – evo ja ću samo sugerirati. Ovo što sada slušam, komentar oko ovoga dijela, uzmite papire 

imamo sada i službeno osobu, koliko nas odvjetnik košta za 2014. godinu. 

Predsjednik vijeće – evo piše tu lijepo. 

Kolić Miro – koliko nas košta? 

Predsjednik vijeća – usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, zbrojena kartica, mislim da je to sve išlo 

k odvjetniku 16.800,00 kuna.  

Kolić Miro – ja znam zašto pitam, koliko nas odvjetnik košta za 2014. godinu. A vi si knjižite gdje vam 

paše. Znam je šta je govorim.  

Predsjednik vijeća – ja se ispričavam, ali ja čitam stavke za 2015. godinu.  

Načelnik – šta tu vrijedi gledati za 2014. godinu.  



Kolić Miro – koliko nas košta odvjetnik za prvih 9. mjeseci? 

Predsjednik vijeća – ovoliko koliko sam ja pročitao. Znači u 2015. je 16.875,00 kuna. 

Kolić Miro – znači mi smo odvjetnika platili više za 2014. godinu, jer sam bio prisutan kada smo ovakve 

odluke donašali. Donašali smo odluku na vijeću o prisilnim naplatama. Do danas nismo dobili nikakav 

izvještaj. Danas ponovno donašamo Odluku o prisilnoj naplati. Nije problem hoćemo opet nagodinu 

donašati odluku o prisilnoj naplati. Nema nikakvih problema. Uopće nije problem. A nitko nije podnesao 

izvještaj. Točno smo napisali odluke od kojeg datuma do kojeg dana kome oprašta kome ne. Dali smo 

odvjetniku sve ovlasti da to napravi, do danas nismo ništa dobili.  

Predsjednik vijeća daje ovu odluku na glasanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je „9“ ZA JEDNOGLASNO. 

 

 

točka 6. 

Izmjena Statuta Općine Severin (članak 6., 30. i 72.) 

 

Predsjednik vijeća – komisija za Statut je malo usaglašavala Odluke koje je već donijelo Općinsko vijeće 

sa člancima u Statutu. Vidjeli smo da se tu nešto razilazi, svi ste dobili materijale. Imamo tri članka, 6., 

30. i 72. gospodin Mitrović predsjednik komisije će obrazložiti. 

Mitrović Marinko – komisija se je sastala u sastavu Branko Raičković, Željko Krapec i ja. Prvo smo 

malo gledalo, imamo izmjene koje nikada nisu u Statutu promijenjene. Imamo tu članak 6. o žigu, gdje 

na svakome žigu mora stajati broj 1. i to su te izmjene koje smo donesli još prije. Znači to se mora 

promijeniti. Imamo članak 30. ima devet vijećnika, a mi imamo deset. Znači mijenjamo sa devet na 

deset. Moramo promijeniti u Statutu da imamo deset vijećnika. A u starom Statutu piše da imamo devet. 

I znači ovaj članak 72. znači da je načelnik bio član Skupštine, gdje je općina vlasnik. To smo sada 

promijenili, a da je ponovno vijeće. Bio je načelnik a sada je općinsko Vijeće, Skupština. Svuda gdje 

općina ima nekakav udio zastupa ga općinsko vijeće. Do tada je bio načelnik. Predsjednik vijeća se 

zahvalio Marinku, te upitao ima li kakvih pitanja. 

Kolić Miro – ovo su vrlo važne stvari o čemu ću ja sada diskutirati. U Statutu općine Severin iz 2013. 

godine piše u članku 72. (pročitati ću ga, nemojte se ljutiti jer je on vrlo važan)  

Općina Severin osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 70. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 

društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 

U trgovačkim društvima u kojim Općima Severin ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine 

društva ponavljam načelnik je član skupštine društva. Još jedanput načelnik je član skupštine društva. 

To nikada nismo napravili, onda smo se prepucavali hoće li doći na skupštinu ili neće. Šta nam vrijedi 

Statut Općine. Znači općinsko vijeće i je skupština. A Skupštinu čini i općinski načelnik to piše u Statutu 

Općine Severin. 

Načelnik Žarko Žgela – ma bravo. Pa zato što si na onoj prethodnoj skupštini rekao da nemam pravo 

glasa. 

Miro Kolić – samo polako reći ću ja sve do kraja. Prema tome, to što mi ne poštujemo niz godina i ako 

netko hoće doći hoće, ako neće doći onda neće doći. Prema tome, načelnik općine Severin zastupa 

općinu kao pravna osoba. Mi nikada nismo na sud prijavili, to nije ni posao Mire Kolića. Načelnik je taj 

koji ima pravo glasa na Skupštini. Ako neće on, mora nekoga staviti tko će ga zastupati. Sada govorimo 

o trgovačkom društvu, a ne o općinskom vijeću. To što tko zna iz kojeg razloga, to ćemo na kraju vidjeti 

na onoj raspravi, prema tome nema razloga da ja za ovo ne bi glasovao. Sada u ovome času ni sada to 

nije provedeno na trgovačkom društvu i ne piše da Skupština  jedanaest članova. Prema tome zašto nije 

za sve nepravilnosti ili zastupljenosti isto tako kao vijeće odgovara i načelnik. I da kažem vi ste ovu 

odluku donijeli mimo zakona. I to je ono što ja pokušavam inicirati. Ne nama je najlakše kada ima 

problema nećemo o tome razgovarati. O ovoj izmjeni nema problema glasovati ću ja za nju. Nema 

razgovora da ne bih glasovao. Samo da si povežete ove članke od 70. do 72. tri članka vrlo vrlo važna 

za rad Općine. Odnosno mi smo ovdje u ime građana. I za obavljanje djelatnosti odnosno zadovoljavanje 

svih potreba građana na području Općine Severin. Ako sam bio dovoljno jasan dobro, ako nisam opet 

dobro.  

Predsjednik vijeća – mislim da bi trebali raditi sve po Statutu i Pravilniku da ne bi došlo do 

mimoilaženja.  



Predsjednik vijeća daje ovu točku na glasanje. 

Načelnik – daješ na glasanje zajedno sve točke ili pojedinačno? 

Predsjednik vijeća odgovara kako daje sve zajedno na glasanje. 

Načelnik – samo malo imam ja komentara. Ovo što piše deset vijećnika, dao sam jedan prijedlog vezan 

za vijeće. Da općinsko vijeće čini devet vijećnika plus jedan iz redova nacionalne manjine. Ali, to ne 

može glasiti do, to može glasiti do raspuštanja vijeća i do slijedećih izbora. Mora se vratiti nazad da 

bude po onome da bude devet vijećnika. Da se ne bi dogodilo kao unazad tri mandata da se povećavalo 

sa četrnaest na petnaest, pa se opet nije mijenjalo. Ne, nije se promijenilo, isto se je donesla Odluka da 

općinsko vijeće broji deset članova, i nije se izmijenilo kada su došli novi izbori onda je pisalo četrnaest 

članova. A ne onda petnaest, mislim, četrnaest je išlo na petnaest, znači općinsko vijeće broji petnaest 

članova, i onda kada se je išlo na izbore biralo se je petnaest članova. Nešto u tome smislu je bilo, dobili 

smo četrnaest. Ali ta odluka vrijedi do raspuštanja vijeća ili do raspisivanja novih izbora.  

Krapec Željko – tu ti dobro piše, općinsko vijeća ima devet vijećnika u zagradi po broju stanovnika 

općine Severin i jednog vijećnika iz redova nacionalnih manjina. A vamo gore ti je pisalo u zagradi iz 

redova nacionalnih manjina. 

Mitrović Marinko – u tome broju devet je bio uključen i jedan. 

Predsjednik vijeća – općinsko vijeće ima devet vijećnika i jednog iz nacionalne manjine.  

Načelnik – devet i jednoga to je deset. Ali, to vam hoću reći da to vrijedi do raspisivanja novih izbora. 

Kuštrić Emil – Žarko tu si u krivu, ako se Statut donosi takvim onda tako vrijedi do izmjene Statuta. 

Načelnik – onda ustvari za dvije godine biramo deset vijećnika. 

Predsjednik vijeća – onda znači po ovome mi smo trebali birati devet, sa manjinom. A zašto se onda po 

Statutu nije napravilo? Zato što ipak ima Zakon koji je iznad Statuta. 

Načelnik – dobro imaš taj Zakon, ali kažem da smo mi imali isti takvi problem da smo birali četrnaest 

vijećnika.  

Predsjednik vijeća daje riječ Babec Antionu. 

Babec Antonio – mada to nije moj djelokrug rada, pošto čitam sve Zakone, tako sam pročitao i taj. 

Znači, Zakon za jedinice lokalne samouprave kaže, broj stanovnika do 5 000 ima 9 vijećnika. Ne može 

biti paran broj. Stoga, nam se je dogodilo da stranka koja je dobila najveći broj glasova kada se je to 

zbrojilo nisu imali na prolaznom mjestu jednog člana iz nacionalne manjine. Onda znači druga po 

najvećem broju imala je isto tako na svojoj listi odnosno prolaznosti iz redova nacionalne manjine tako 

da je došlo iz te treće opcije. Ali, pošto nije bilo u okviru devet vijećnika dodao sa je taj jedan vijećnik 

plus. Ali, hoćemo po Zakonu da bude ovaj Statut ja Vam predlažem slijedeće, znači da piše Općinsko 

vijeće ima devet vijećnika plus jedan vijećnik iz redova nacionale manjine. Ako, nije u okviru izabranih 

članova onda se dodaje jedan vijećnik i broji vijeće deset vijećnika. Tako da izbjegnete u slučaju da se 

ne donese novi Statut, prije izbora, da izbjegnete zakonsku normu, odnosno, da to bude u redu. Samo to 

da se nadoda i onda imate apsolutno sve. I znači na slijedećim izborima kada bude bilo, birati će se devet 

vijećnika. Ako ne bude u redovima izabranih znači na toj listi, i opet će se dodati taj još jedan. 

Razumijete šta hoću reći.  

Fuček Stevo – mora se donesti Statut koji se ne mora mijenjati. Antonio je u pravu što se toga tiče.  

Predsjednik vijeća Branko Raičković – ovako imamo prijedlog odvjetnika koji je naglasio da nakon 

raspuštanja sadašnjeg sastava općinskog vijeća Općine Severin izmjeni stavak 3. to je kod njega stavak 

3, to je u vezi članka 30. Statuta Općine Severin, ponovno se mijenja i tada će glasiti nakon isteka 

mandata opet će glasiti ovako kako glasi sada. Općinsko vijeće ima devet vijećnika u koji je uključen i 

jedan vijećnik i tako dalje. Članak 3. stupa na snagu danom raspuštanja sadašnjeg saziva općinskog 

vijeća općine Severin primjenjuje se za potrebe za lokalne izbore 2017. godine.  

Kolić Miro – Statut nema veze sa Izborima.  

Kuštrić Emil – nešto griješite tu. Nacionalna manjina bira svog predstavnika. Prema tome, ni jedna 

stranka ne mora imati Srbina za svoje, ali nema veze bira se nacionalna manjina. Predstavnik nacionalne 

manjine mora biti onaj kojeg nacionalna manjina izabere. Znadete to mora biti posebni član koji bude 

predstavnik nacionalne manjine u vijeću. Ja ovo podržavam da bude deseti član izabran od nacionalne 

manjine.  

Načelnik – to nije u redu, ne može biti deset članova ako se kaže da ima devet članova općinskog vijeća. 

I u tu mora biti uključena nacionalna manjina. Ako nije uključena nacionalna manjina u tih devet, onda 

se proširava na deset.  



Babec Antonio – Zakon je drugačije rekao za nacionalne manjine, ako ima više od 7% po zastupljenosti 

u općini, onda idu posebni izbori gdje se bira zastupnik. 

Kuštrić Emil – znadete li koliko ima zastupljenosti srpske manjine, 15%. 

Mitrović Marinko – je da a kada se ne izjasne. 

Kolić Miro – reći ću sada svoje mišljenje. Vi ako hoćete možemo mi sada napraviti što god želimo. Na 

temelju povijesti, na temelju sadašnjih iskustava nismo imali većih problema sa nacionalnim 

manjinama. Odnosno ja smatram, nikakvih problema nismo imali. I ovaj dio statutarnog dijela od prvog 

saziva do danas a ne samo danas smo riješili. Sa ovime da imamo devet vijećnika plus jednoga iz 

nacionalne manjine. Da smo bili mimo zakona vjerujte ovo bi već netko osporio. Prema tome nemojmo 

biti svetiji od Pape. Prema tome, ono što je dobro, što funkcionira već dvadesetak godina ili petnaest i 

nešto bez većih problema, kao ni tim onaj koji dobro radi ne dira se. Prema tome, sa ovime nismo imali 

problema u prostoru općine. Nemojmo stvarati problem, tamo gdje ga nema.  

Predsjednik vijeća – nadam se isto da će iz Državnog ureda za upravu to sve pregledati i ako se tu nešto 

kosi sa Zakonom te će nam dati neko uputstvo i dajem ovu točku Dnevnog reda na glasanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je 9 „ZA“ JEDNOGLASNO. 

 

 

 

točka 7. 

Izvješće predstavnika Općine Severin u LAG-u Sjeverna Bilogora 

 

Predsjednik vijeća Branko Raičković – evo samo kratko. Bio sam u zadnje vrijeme na jedno četiri ili pet 

sastanaka LAG-a. Evo LAG se je malo aktivirao, počeo je raditi. Ona prva akreditacija je prošla, to 

znači odobrena su sredstva sa nekih 420.000,00 kuna za neki start LAG-a. da bi se mogao izabrati novi 

direktor, odnosno voditelj LAG-a. i da bi taj LAG počeo sa radom. Taj početni dio rada LAG-a zahtjeva 

i uključivanje svih članica i općina i drugih privatnih subjekata koji su članovi LAG-a. Šta to znači?! 

znači da bi LAG kao udruga mogao dobiti donaciju od 1.200.000.00 eura, koju bi onda mogao 

rasporediti na one koji su dali svoje projekte u samome startu. Odnosno onda kada se donosi strategija 

LAG-u. Cijeli taj posao je povjeren jednoj udruzi iz Zadra, koji su počeli raditi neke edukacije na terenu. 

Mi smo bili na edukaciji u Novoj Rači. Ovaj poziv ste svi dobili. Mislim da je bio samo gospodin Hajtić, 

Kolenko iz MO Orovac. Usput da kažem da smo kao LAG raspisali natječaj za voditelja odnosno 

direktora LAG-a. Natječaj je napravljen. Izabran je novi direktor koji piše nije htio preuzeti funkciju. 

Tako da je natječaj ponovljen, te je ponovno u tijeku. Objavljen je na stranicama svih općina. Nama kao 

općini predstoji ono što sam i planirao pod sljedećom točkom dnevnoga reda to je neka strategija prije 

svega općine, ali se odnosi i na ljude koji su u općini. Ne moraju biti članovi LAG-a ali imaju OPG, 

poljoprivredni obrt ili d.o.o.. znači svi oni mogu sudjelovati sa nekim svojim projektima. Sjedište LAG-

a je u Velikom Trojstvu. Tamo će oni raditi te svoje projekte. U početku će biti sve besplatno, članarina 

se ne plaća. Svi koji su zainteresirani mogu se tamo javiti. I možda od toga nešto i bude. Sada je u igri 

milion i 200 tisuća eura koji će se rasporediti po nekom prioritetu. Ako bude malo LAG-ova na teritoriju 

cijele Hrvatske onda će se ta svota povećati. Ima li kakvih pitanja vezano za rad LAG-a ja sam Vam tu 

na raspolaganju pa pitajte. 

Kolić Miro – ja sam zadovoljan poslije one rasprave bilo je vrlo neugodno za ovim stolom, kad je bio 

LAG od načelnika. I određena rasprava je dala određenog rezultata. Ali tri godine se nije znalo ništa ni 

tko je direktor, sada se barem zna tko je direktor LAG-a tko je odgovorna osoba. Ne znam možda su 

mene krivo informirali. Ali, nema službeni zapisnik. Ali evo raspisan je prvi natječaj nema veze što nije 

uspio. Prema tome mi ni sada nećemo dobiti iz LAG-a ništa, ako nećemo imati projekt. Ta priča kako 

ćemo mi dobiti novce na žiro račun to ne pije vodu. Ništa mi iz LAG-a dobiti nećemo dok ne napravimo. 

No moje pitanje je, bez obzira da je LAG tako bio kako je bio, imamo li mi službeni zahtjev kao Općina 

Severin da je otišao projekat prema LAG-u?  

Predsjednik vijeća Branko Raičković – ovako odgovorio bih gospodinu Koliću da sad LAG ponovno 

opet kreće od nule. Znači radi se nova strategija. Ta strategija je napravljena. Sve je bilo dobro nekih 

98% i LAG nije prošao. Ta strategija je ostala, no međutim to su stari podaci. Svi podaci moraju biti 

novi, imamo neki drugi broj stanovnika, imamo neke druge stvari, energetska pokrivenost, neke izmjene 

koje se moraju napraviti. Firma koja to radi, radi za prilično velike novce. To je negdje oko 80.000,00 



kuna vrijedan projekt. Taj projekt ne vrijedi ništa ako mi ne damo svoj prijedlog. Mi to moramo sve 

napraviti. Rok da sve bude gotovo je negdje treći mjesec nagodinu. Do trećeg mjeseca šta se uspije 

upisati u taj projekt, strategiju to će ići u razmatranje, a dalje ide onaj redovni put. O nam ovisi da li 

ćemo mi šta od tog LAG-a imati koristi i šta ćemo mi povući od tih sredstava. Osim toga da kažemo da 

trebamo nešto napraviti bilo bi dobro da ujedno da bude rasprava. Kada ti ljudi iz Zadra dođu da budemo 

složni i da dođemo isto to zajedno poslušati. Puno je bolje kada to čujemo od nekih ljudi koji rade te 

projekte dvadeset i više godina. Inače u Njemačkoj je taj LAG jako priznat kao struktura, tamo tko je u 

LAG-u ima i manje kamatne stope na kredite ima neke bolje uvjete, ima i plasman robe.  

Načelnik Žarko Žgela – radi se o 420.000,00 kuna koje je odobreno. Što to znači, mislim da sam Vam 

zadnji puta to i rekao. Novci nisu sjeli na račun. Tri mjeseca se LAG mora financirati. Iz naših novaca, 

tj. ove općine kao i okolnih. Nakon tri mjeseca oni rade povrate novca. Ovo što vi pričate, da će to, to 

je peta šesta faza da bi se došlo do dijeljenja nekakvih novaca. Strategija se mora napraviti. Ali ovih 

420.000,00 kuna može se dobiti, sada ću vam reći za šta za Vinkovačke jeseni, KUD u Općini Severin, 

na taj način se novci mogu dobiti.  

Predsjednik – to su sredstva mala. Treba platiti poslovni prostor, treba nabaviti kompjutere spojiti se na 

mreže, treba isplatiti plaću djelatniku koji će to raditi. A prije svega sredstva se moraju opravdati. Ja ne 

sumnjam da će oni nešto pogriješiti. Tko radi taj i griješi. Nama bi u interesu bilo kao i svima koji su 

bili članovi LAG-a da od tih novac nešto i dobije i Općina Severin a i građani Općine Severin. Znači to 

su dvije kategorije. To bi bilo to po točkom Izvješće LAG-a. 

 

 

točka 8. 

Prijedlog plana strateških ciljeva razvoja Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća Branko Raičković – ono o čemu stalno pričamo, od kada se je ovo Vijeće sastalo 

nikada nismo pričali o nekima projektima šta bi mi trebali napraviti i šta bi u biti bila neka naša vizija 

ove Općine za godinu ili pet dana. Mi ne možemo planirati od danas do sutra. Mi kao Općina trebali bi 

planirati neke projekte. Evo tu smo čuli semafor. To je jedan mali projekat ali je opet projekt. O tome 

semaforu smo pričali već sto puta. Koliko je tu ljudi poginulo? Ako je to naš prioritet idemo to upisati. 

Pa ćemo vidjeti ima li dio dokumentacije napravljen, ako mi budemo čekali Hrvatske ceste da to riješe, 

možda oni to nikada ne budu riješili. Ali, idemo vidjeti kakva je situacija, šta bi mogli, da ne ispadne da 

mi ne želimo ništa.  

Načelnik Žarko Žgela – mi imamo strategiju, Općina Severin ima napravljenu strategiju. Sada se bude 

radila nova strategija. 

Mitrović Marinko – imamo mi Odluku za strategiju od ožujka 2015. godine da će netko napraviti 

strategiju. Evo piše ovdje sve tko će to odraditi ali nije odradio.  

Predsjednik – mi smo kao općinsko vijeće dali ovlaštenje načelniku, da on sazove neko tijelo koje će to 

napraviti. Međutim da li je šta od toga napravljeno? Nama nije za čekati puno, i vjerujem da bi se ljudi 

iz ovoga vijeća mogli uključiti. 

Načelnik – svatko se može uključiti. 

Predsjednik – imamo li ljude koji će to napraviti? Imamo li tijelo koje će raditi strategiju? 

Načelnik – imamo firmu koja je napravila strategiju, Tetida iz Varaždina. 

Kolić Miro – molio bih ipak da pročitate tu Odluku. Neka ju predsjednik pročita. 

Predsjednik – Općinsko vijeće općine Severin daje suglasnost i donosi ovu Odluku o izradi strategije i 

razvoja Općine Severin u razdoblju od 2015. – 2020. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Severin za 

provođenje ove odluke, te za osnivanje i imenovanje radnog tijela zaduženog za identifikaciju strategije 

razvojnih projekata, te pripremu i izradu strateškog razvoja dokumenata, a u skladu sa ovom odlukom. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Severin da utvrdi prijedlog strategije za javnu raspravu za 

zainteresiranu javnost. A po njenom završetku i konačni prijedlog koji će se prezentirati i uputiti 

Općinskom vijeću na usvajanje. Izrada strategije razvoja Općine Severin za razdoblje od 2015. do 2020. 

godine kandidirati će se na programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2015. – 2020. mjeru 0.7 temeljne 

usluge u ruralnom području operaciju 7.1 izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja 

u ruralnim područjima. Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasniku 

Općine Severin. 



Kolić Miro – zahvaljuje na pročitanome predsjedniku vijeće te kaže kako će prodiskutirati. Ja tu odluku 

isto imam doma, prema tome mi smo odluku donijeli. Do danas možda je, ali nemam nikakve 

informacije da li je to tijelo formirano. Mislim odluku na odluku… ponovno se vraćam na onaj dio je 

bezvezna. Mogu odluku poništiti, pa ajmo donijeti novu. Znači to je ono jednostavno neke stvari, je li 

se mi baš toliko ne razumijemo, da li smo baš toliko zle krvi stranačke, da više niko nikoga s oproštenjem 

ne …. 2% u ovoj Općini. Prema tome, ovo je doneseno i po tome nitko nije ništa napravio, pa ajmo novu 

odluku. Prema tome glasovati ću za koju god hoćete. Samo neka to sve uđe u zapisnik što ja govorim.  

Predsjednik vijeća – ja ovdje nisam predvidio nikakvu odluku, nego sam predvidio samo diskusiju o 

tome da više ljudi više zna nego jedan čovjek. Da malo razmislimo o svojim prijedlozima, čak i ne 

vezanim uz ovo pa ćemo dati primjedbe kada ta firma to napravi, pa će ići na javnu raspravu. A, osim 

toga mi kao Vijeće moramo to potvrditi.  

Kolić Miro – predsjedniče koja firma? Mi smo trebali formirati povjerenstvo, grupu koja će toj firmi 

reći što mi hoćemo. Šta ta firma zna o našoj Općini? Ništa. I to je način rada koji ne odgovara. Mi 

hoćemo tunel kroz Bilogoru, i ona to firma mora ugraditi. To je ta grupa trebala napraviti, da je 

formirana.  

Predsjednik – ali mi smo dali ovlasti načelniku da to odradi. Mi sa tom odlukom i sa svime time moramo 

požuriti. Mi bi to trebali napraviti praktički još ove godine.  

Načelnik – ugovor sa tom firmom napravljen je da će do kraja trećeg mjeseca 2016. godine strategija 

Općine Severin biti napravljena. 

Predsjednik vijeća – to onda za LAG ne vrijedi.  

Načelnik – ugovor sam potpisao i iza te Odluke sa tom firmom, mislim daje to bilo 10.04.2015.  

Mitrović Marinko – tko je toj firmi rekao šta mi želimo? 

Načelnik – još nije došlo do toga. 

Predsjednik vijeća – a kada će doći? 

Mitrović Marinko – kako će oni nešto raditi kada nismo rekli šta hoćemo? 

Načelnik – treba doći, već je trebalo doći. 

Mitrović Marinko – treba doći grupa ljudi da kaže mi želimo to i to, a da nam oni to prishode. Prvo 

moramo imenovati neku grupu ljudi. 

Predsjednik vijeća – ovako ukoliko ta firma bude radila do trećeg mjeseca, mi onda sa tim dijelom 

strategije ne možemo ništa u LAG-u sebi nešto oprihodovati. Zato što LAG mora do trećeg mjeseca, a 

to je onda njima kasno. Oni oko toga našega imaju šta raditi dva do tri tjedna. Mislim da je taj rok dat 

predugačak.  

Načelnik – da li sam ja znao u četvrtom mjesecu dali je rok predugačak ili nije. Ljudi su ponudili tako 

da će trećeg mjeseca napraviti. Nisam znao da također LAG mora napraviti strategiju. Mogu razgovarati 

sa njima i pritisnuti na neki način da se krene. 

Predsjednik vijeća – u koliko je to firma koja radi recimo za više LAG-ova, svi LAG-ovi do toga datuma 

u Hrvatskoj moraju to riješiti.  

Načelnik – možeš sutra doći na uvid Ugovora.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li kakvih prijedloga za diskusiju? Vidjeli smo sada šta je napravljeno od 

strane općine. 

Mitrović Marinko – da načelnik imenuje ekipu koja će vidjeti šta treba.  

Predsjednik vijeća – htio sam da sa ovime potaknemo upravo razmišljanje šta nam je raditi. 

Načelnik – dajem da vijeće da imena ljudi. 

Kuštrić Emil – mi imamo predstavnike MO. Imamo ljude u mjesnim odborima koji su napravili 

strategiju. Bio sam deset godina u MO, ali se od tih strategija nije ništa napravilo. Mislim da ti ljudi iz 

MO mogu najbolje prezentirati što se želi napraviti. I šta imaju u planu. To je njihova zadaća na neki 

način.  

Kolić Miro – obraća se načelniku – sada ti nam ovdje kažeš ovako pred svima nama vi sada kao vijeće 

dajte prijedlog ljudi. Mi kada smo tu odluku donašali onda si mogao reći, napravite i izaberite koga 

hoćete. Mi smo kao vijeće tebe ovlastili da to napraviš i da izabereš ljude s kojima možeš raditi. Sada 

nam danas nakon šest mjeseci kažeš neka si mi izaberemo među vijećem. Da li se mi dva baš toliko ne 

razumijemo ili je nešto drugo po srijedi? Ja moram tako diskutirati. Pa ne možete na odluku koju smo 

donesli, mogao si reći ja to nisam u stanju napraviti ili ja to neću ili to mene ne zanima. Izaberite si koga 

hoćete, i ok. I tu je cijela priča naših nesporazuma, jer mi ćemo donesti koju god hoćete odluku. Ali, 

samo ukazujem da ono što smo napravili i nitko po tome nije mrdnuo ništa.  



Načelnik – nemoj stalno mrdnuo. Jesam ti rekao da sam potpisao Ugovor, šta pričaš bez veze.  

Kolić Miro – čemu onda povjerenstvo a potpisao si Ugovor i to u svoje ime. Ali nije te općinsko vijeće 

ovlastilo da potpišeš Ugovor. Nego da formiraš povjerenstvo. I to nije problem to ide u LAG. Ti misliš 

da tebe netko zaj…… 

Načelnik – svaka druga riječ ti je da nije ništa napravljeno.  

Kolić Miro – ja sam samo rekao da se Odluka ispoštuje i ništa drugo.  

Bažulić Ivan – imamo mi puno zacrtanoga. Mi se moramo ponovno sastati pa da metnemo prioritet.  

Predsjednik vijeća – dajemo zadatak svima nama da za slijedeće vijeće dajemo neke planove za 

strategiju općine Severin. Smatram da ćemo to nastaviti rješavati na idućoj sjednici.  

 

Predsjednik vijeća – evo mijenjali smo Dnevni red zbog točke koja nam je sada na dnevnom redu. A to 

je stanje u Severinskom komunalcu.  

 

 

točka 9. 

Stanje u Severinskom komunalcu d.o.o. 

 

Predsjednik vijeća – evo kako smo i mogli očekivati, možda i jesmo, možda i nismo krenuli smo sa 

natječajem. Izabrali smo direktora komunalca i desilo se je to da je direktor komunalca Izjavio da više 

ne želi biti direktor. Pa da ja ne bih sada prepričavao, evo dajem riječ direktoru, šta je ga natjeralo da to 

napravi i da li je to što je on napravio dali se može, riješiti ili ne riješiti.  

Blažeković Matija – direktor Severinskog komunalaca d.o.o. – već je dosta kasno pa ću probati skratiti 

što više mogu da Vas izvijestim o stanju u Severinskom komunalcu. Ne znam, mislim da ste svi više-

manje upoznati, mislim da jeste, možda i niste baš sa zadnjim datumom. Ni financiji ni materijalno 

stanje nije dobro. Ja sam zatekao stanje kakvo je. Ja sam svoj dio ispoštovao što sam god dogovorio sa 

načelnikom i sa drugim privatnim subjektima. Što se tiče posla nastojao sam biti što više korektan, i sam 

se uključio u rad u svu suštinu, da vidim u čemu je problem. Naravno, htio sam da se što više posla 

obavi. Mislim da smo u najkraćem zadanom roku napravili posao, što se tiče košnje groblja. Zonu smo 

pokosili, u dva dana je Zona pokošena znači Stevo i ja smo ju pokosili. Ima tu dosta dugova koji se sada 

sa ovakvim poslovanjem ne može podmiriti. Mislim da potencijala komunalac ima, ali sa ovakvim 

stanjem ne znam kako to izvršiti. Komunalac ima još djelatnosti, no sve se svodi na tu košnju i tu zimsku 

službu. Mislim da bi komunalac mogao toga više raditi, ali sa ovakvim stanjem to je nemoguće. Od toga 

da stoj ne radi, nije u funkciji, a ima dug od 25.000,00 kuna za popravak. Automobil isto tako treba 

servis i ulaganja. Tako da ne znam šta još reći. Možda najbolje da sami pitate pa ako sam nešto izostavio 

slobodno me pitajte.  

Načelnik Općine Severin – htio sam te pitati sa kojim si savjetnikom bio kada si na dopisao nekakve 

razloge loše i komunikacija sa načelnikom, da li si imao savjetnika kućnog prijatelja? 

Blažeković Matija – nema nikakvog savjetnika, to su sve moja mišljenja, moja odluka.  

Načelnik – kako pišeš tamo jedno vamo drugo? Imaš dvije izjave.  

Blažeković Matija – zato što sam na dopisao razloge, na prvoj ih nije bilo pa sam ih na drugoj na dopisao.  

Načelnik – nabroji mi razloge koji su to, komunikacija sa načelnikom šta to nije bilo. 

Blažeković Matija – očekivao sam samo da ćete me samoinicijativno pozvati na nekakav razgovor, čisto 

da se upoznamo, koji su poslovi, te je na kraju inicirano od strane predsjednika Skupštine. Što se tiče 

prijenosa poslova tu je već u petak bilo, ne znam kako bih nazvao sa bivšim direktorom Hajtićem, 

najedanput se je pojavio posao da treba kositi oko mrtvačnice. To niste sa mnom razgovarali, ja sam 

direktor, a ne Hajtić. Tako da mislim da to nije bilo korektno. 

Načelnik – ta je košnja bila tako da je. 

Blažeković Matija – ja sam razumio da se radi po vašem nalogu, ima ugovor o održavanju javnih 

površina i po tome se radi. Znači, Vi kažete kosi taj dan to i to. Čuli smo se dan prije, a niste to spomenuli. 

Mislim da nije u redu da se ujutro kaže da se radi to i to, ako se ne zna prije šta se bude radilo radilo 

idući dan, onda ne znam kako se bude radilo.  

Načelnik – to jedna od tih stvari. Bili smo zajedno na tom sastanku, ja, ti i bivši direktor. I sve je napisano 

šta treba odraditi.  

Blažeković Matija – tako je imam ja to tu zapisano. Ovo sam odradio, a s obzirom da stroj ne radi, a i s 

obzirom da na računu novaca ne ma ima još poprilično dugova.  



Načelnik – rekao sam ti neki dan da mi javiš da li ćeš raditi zimsku službu ili ne. 

Blažeković Matija – istina rekli ste to.  

Predsjednik vijeća – kaže kako on ima pitanje. Koliko su sada ako se može znati sada dugovanja? 

Blažeković Matija – dugovanja su Vam sada koliko ja znam, a ima toga i od prije, dosta je to ne složeno 

oko dobavljača i oko kupaca. Ali ono što je glavno je da ima duga 40.000,00 kuna. Prema dobavljačima, 

bez poreza, bez plaća. 

Predsjednik vijeća – koliko ima poreza još na to? 

Blažeković Matija – još 20.000,00 kuna.  

Predsjednik vijeća – ima li ne isplaćenih plaća? 

Blažeković Matija – ima. Za osmi mjesec za deveti. Da i za deseti, i sve ukupno kada se zbroji je 

30.000,00 kuna. 

Predsjednik vijeća – znači oko 100.000,00 kuna.  

Blažeković Matija - Imam i stanje prihoda i rashoda, od 01.01. do 30.09. ove godine. Prihodi 164.000,00 

kuna, rashodi 211.000,00 kuna. Tu se isto vidi već velika razlika. To nije samo od ove godine koliko se 

ja razumijem. Ne znam šta je tu sve bilo, loše poslovanje, loše vođenje. To bi netko drugi trebao istražiti. 

To je mene sve naslijedilo, i ti dugovi. I ja sam odgovoran, ja sam član uprave.  

Mitrović Marinko – da li je napravljena primopredaja koliko si primio sa kakvim stanjem ? 

Blažeković Matija – na kraju financijsku primopredaju nismo ni napravili. To smo trebali napraviti kod 

knjigovođe, a nismo, bude sada bude kasnije. Materijalno je, inventura je napravljena.  

Predsjednik vijeća – ovako ja sam bio u komisiji za inventuru, nastojali smo napraviti primopredaju, no 

međutim nikako je nismo mogli napraviti. Bila je ta koja vodi računovodstvo. Računovodstvo je jako 

vjerojatno vođeno na šest strana i sada dolaze neki računi. I sada se saznaje za neke račune, koji su bili 

napravljeni. i ova je primopredaja jako kasnila, tek neki dan smo napravili inventuru. Tek je neki dan 

novi direktor dobio Rješenje sa Trgovačkog suda. Tako da ima tu dosta stvari, te se i sam dug povećava 

iz dana u dan.  

Mitrović Marinko – treba okupiti sve direktore Severinskog komunalca, njih sedam u rešetku i ajmo. 

Šta si ti zadužio za svoje godine, šta si ti… sedam direktora je bilo, možda sam kojeg i preskočio.  

Blažeković Matija – možda je to jedan od razloga, zašto ni jedan direktor nije za ništa odgovarao. 

Predsjednik vijeća – nije nam sada za tu raspravu, mi smo imali dosta dilema, krajem prošle godine, 

imali smo i dilemu kada smo do kapitalizirali to društvo. Do kapitalizirali smo to društvo kao vijeće sa 

100.000,00 kuna. Nakon par dana ti su se novci razišli, otišli su na plaće, a nije bilo nikakve investicije. 

To je jedna stvar. Druga stvar je da smo dosta razgovarali i kada je bilo da se poduzeće likvidira, 

međutim ne može se na jednostavan način to poduzeće likvidirati da ide u stečajni postupak. Danas 

stečajni postupak može trajati i dvije godine. Tko će plaćati stečajnog upravitelja dvije godine. Ali bio 

tko bio da bude nešto platio platiti ćemo mi kao općina, nažalost. Znači mi smo jedini osnivač, i sva 

dugovanja će biti nama na leđima. Tako da bi dobro trebalo razmisliti šta bi trebalo napraviti, na koji 

način to očistiti i da općina tu prođe normalno jeftinije. Bez obzira da li smo mi napravili stečaj prije 

šest mjeseci, prije dvanaest mjeseci ili danas. Vidjeli smo da tu ima puno više stvari koje su negativne, 

nego što se nam tu iz početka tu nama prezentiralo. Imamo sada nadzorni odbor koji će sada dio poslova 

morati odraditi. Po službenoj dužnosti nešto će morati odraditi nažalost možda i neka inspekcija, jer 

nitko na sebe ne želi preuzeti nešto za što nije kriv.  

Blažeković Matija – imam ja jedno pitanje – u vezi poslova koji ima još nešto, da li i dalje poslove ja 

sada izvršavam i kako ćemo sada sa tim dijelom? Ima i privatnih stvari.  

Načelnik – on je direktor dok da god ne maknu sa Trgovačkog suda.  

Predsjednik vijeća – tu postoji neki otkazni rok, no međutim mi moramo vidjeti stvarno to stanje u 

komunalcu, jer ja dajem prijedlog da nadzorni odbor izvrši nadzor financijskih stvari i da u ponedjeljak 

znači poslije izbora imamo Skupštinu u 19:00 sati.  

Načelnik – neka to bude u utorak, dok se strasti poslije Izbora malo smire. 

Ovčariček Ivan – mene je tu zanima kakvo je to knjigovodstvo, šta se tu događa. Pa to treba momentalno 

raskinuti Ugovor sa njom. To se mora znati u svaku lipu stanje. Sad ovaj račun, sada ovaj račun. Ja to 

ne razumijem. Šta se tu događa? Netko dobiva novce i plaća se ta usluga, a ne odrađiva svoj posao. Ja 

to tako vidim.  

Blažeković Matija – ona ima problem kako je to prije vođeno. Isto je sve to naslijedila. Ima puno tu 

stvari koje nisu riješene.  



Predsjednik vijeća – koliko ja znam ona je knjigovođa i od našeg odvjetnika. Ona i njemu vodi papire. 

I da ona treba biti profesionalna u svome poslu. Da li je ona sposobna voditi za d.o.o. ili samo za obrt, 

ja isto ne mogu u to ulaziti.  

Blažeković Matija – imam jedan prijedlog – neka sam nadzor ode kod knjigovođe i neka utvrdi stanje. 

Kolić Miro – ovo nije vrijeme za to i sada bi se trebali prebaciti na Skupštinu komunalca. Ali, pošto je 

točka dnevnog reda ovakva kakva je neću sada govoriti kao predsjednik nadzornog odbora, ali kolega 

Hajtić nitko me nije u životu tako sj…. Kao ti. Nitko nikada od kada ja radim u politici. Za ovim stolom 

za ovim mjestu si nam rekao da poduzeće nema gubitak. Ne znam da li se Vi toga sjećate. Po sadašnjim 

papirima gubitak je 40.000,00 kuna. Prema tome to što ste nas slagali to jedino Vi znadete razlog zašto 

ste to napravili. Ima i zapisnik o tome. Prema tome, sa kojim ste razlogom to napravili, ne znam i to 

jednostavno ne mogu da shvatim. Sazvati ću nadzorni odbor u roku par dana. I predložiti mjere onakve 

kakve jesu. Pitanje – ja kao predsjednik nadzornog odbora da li ste vi u radnom odnosu ili nisu u 

komunalcu.  

Hajtić Damir – zatražio sam godišnji odmor. I do dana danas nisam dobio Rješenje.  

Kolić Miro – vaš Ugovor koji nitko nije vidio, a ja ga želim i molim da mi ga dostavite, od kada ste 

direktor i do kada ste direktor. I jeste se odjavili na zavodu ili niste. To ja želim vidjeti. Bez tih papira 

suvišan je razgovor. Prema onim informacijama koje ja imam vi demantirajte, ali vi ste i dalje zaposlenik 

komunalca. Sa kojim pravom? 

Hajtić Damir – a sa kojim ne? Odluka na šest mjeseci, vi ste mene imenovali kao direktora.  

Kolić Miro – mi smo u ovoj prostoriji razgovarali, i kažem da me nitko nije tako sj…. i okrenuo kao ti.  

Prema tome mi smo ovdje rekli da ćeš se ti odjaviti sa nastupanjem novog direktora. Kolege vijećnici 

da li je bilo tako?  

Netko od vijećnika odgovara – JE. 

Kolić Miro se zahvaljuje na odgovoru. Tu igru koju ti igraš, poslije reci šta hoćeš i neka uđe sve u 

zapisnik. Izigravanje sada jesi li ti na bolovanju ili nisi. Podmetanje novome direktoru. Taj mladi čovjek 

će otići sutra. I naći će si posla ako ne za tri dana onda za tri godine. To nije sporno. Sporno je to što 

sam rekao sada ovdje. Prema tome, ja ću mjere koje mi nalaže dužnost izvijestiti tijela ovoga dijela.  

Hajtić Damir pita direktora Severinskog komunalca da li je on zatražio godišnji i da li je dobio Rješenje 

za njega. I je si mi donesao rješenje? 

Blažeković Matija – nisam. Zbog toga što nemam tvoj ugovor. 

Hajtić Damir – u knjigovodstvenom uredu postoje tri primjerka.  

Blažeković Matija – tražio sam ali mi nije knjivotkinja  nije dala i kaže da nisu kod nje.  

Hajtić Damir – nemoguće. Drugo njegova je dužnost mene odjaviti. Ja sam za ovim stolom prihvatio da 

budem direktor na šest mjeseci. Do natječaja novoga direktora. Treće Ugovor mislim da mi je čak i u 

autu. Mogu ga donesti sada a mogu ga donesti u nadzornom. A u ostalom možemo i po zakonu.  

Bažulić Ivan – dok sam ja rekao, 25.000,00 kuna je stroj bio to je minus bio, četiri plaće od radnika 

minus je bio, bilo je 38.000,00 kuna u minusu da li ste gospodo vijećnici svi rekli da to za komunalac 

nije ništa?!  I svi ste podržali da komunalac ide dalje, jedini sam ja bio protiv i Emil Kuštrić.  

Hajtić Damir – evo sada ću vam ja reći – 1.4. 2015. godine je bilo 23.500,00 kuna je bilo PDV-a, 

47.000,00 kuna za prvi, drugi, treći mjesec plaće nisu bile isplaćene. 6.000,00 kuna je otišlo na 

registraciju stroja i 17.000,00 kuna reprograma. To je ono vaše * gospodin Franić. Što ste mu odobrili 

da može iz Njemačke raditi šta hoće. To je preko 90.000,00 kuna bilo dugovanja sa 01.04.2015. godine. 

To je bilo stvarno stanje na dan 01.04.  

Mitrović Marinko – po tome ovaj dečko nije ništa zadužio.  

Načelnik – to ovako ako nastavi to je velika agonija i samo propast. Ovo što se događa već drugu godinu 

to nema smisla. Može se to sve povući pod općinu, sve rasprodati i namiriti dugove i doviđenja i to je 

to. Ako ima još tamo štogod dobroga tamo.  

Blažeković Matija – ima, jedan trimer koji je kupljen ove godine, ali nije plaćen.  

Predsjednik vijeća – evo rekli smo da za ponedjeljak imamo Skupštinu u 19:00 sati. Te je upitao ima li 

netko nešto pod točkom razno? 

Predsjednik vijeća Branko Raičković završava ovu 15. sjednicu Općinskoga vijeća. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 



Sjednica je završila u 22:10 sati. 

Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 

                                                                                                                                      Predsjednik vijeća 

                                                                                                                                      Branko Raičković 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

    

                

 

 

 


