REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Severin, 22.10.2014.
ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
održane 22.10.2014. godine sa početkom u 18:00 sati.
Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Kolić Miro, Krapec Željko, Mitrović Marinko,
Morosavljević Jasmin, Ovčariček Ivan, Raičković Branko, Šoštarko Stjepan i Štimac Josip.
Ostali prisutni: Žarko Žgela - Općinski načelnik, Baukovac Miroslav – predsjednik mjesnog
odbora Orovac, Kovačić Dijana – zapisničarka, Antonio Babec – komunalni redar i Martina Gabriel –
tajnica Savjeta mladih Općine Severin.
Odsutni: Jasmina Miletić, pročelnica JUO-a, Emil Kuštrić – vijećnik i Stevo Fuček – zamjenik
načelnika.
Predsjednik vijeća Općine Severin Krapec Željko sve je prisutne pozdravio, i otvorio 9. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Severin, sa dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aktualni sat
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin od 30.06.2014.
Usvajanje Zapisnika sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Severin od 20.08.2014.
Usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.
Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.
siječnja 2014. – 31. ožujka 2014.
Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.
siječnja 2014. – 30. lipnja 2014.
Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.
siječnja 2014. – 30. rujana 2014.
Očitovanje načelnika Općine Severin o Pismu namjere „ŠPAR“ d.o.o.
Usvajanje – prijedlog za Analizu o stanju sustava zaštite i spašavanja na po području Općine
Severin od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine
Usvajanje – prijedlog za Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Severin od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine
Odluka za javni poziv – predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Severin
Odluka o imenovanju komisije za uređivanje svečanog broja Službenog glasnika Općine
Severin
Razno

Nakon prozivke vijećnika utvrđeno je da od deset vijećnika prisutno osam, no nakon kratkog
vremena došao je još jedan vijećnik, tako da je od deset vijećnika na 9. sjednici prisustvovalo
devet vijećnika.
Daje se na glasanje Dnevni red, koji se jednoglasno usvaja sa 9 „ZA“.
Točka 1.
Predsjednik vijeća otvara prvu točku dnevnoga reda a to je Aktualni sat, pita da li tko ima da se javlja
za riječ. Javlja se gospodin Miro.
Miro Kolić – imati ću pitanje direktno postavljeno za načelnika, gdje prvo moramo napraviti
uvodni dio da znademo o čemu se radi. Ja sam podijelio neke materijale, a riječ je o zadnjem sastanku
10. radni sastanak Udruge lokalne akcijske grupe sjeverna Bilogora, gdje po nekima je bilo i neugodno,
po nekima sam bio i malo dosadan i onda sam odustao, ustvari sam znao ali nisam imao dokumenata
toga časa, nisam bio pripremljen za taj dio. Prema tome radi se o 10. radnom sastanku koji je imao
dnevni red, potvrda članstva u LAG-u od strane Općine Severin i razgovor i imenovanje članova iz
svake pojedine općine i dogovor oko održavanja skupštine. LAG Sjeverna Bilogora – ja sam danas
tražio, tražio sam i prije, općina Severin nema odluku i nikada nije pristupila LAG-u Sjeverne Bilogore.
Ponavljam još jedanput nema odluke i nikada nismo pristupili tom dijelu. Općina Severin može pristupiti
bilo kojoj grupaciji kad općinsko vijeće donese Odluku da pristupa tome, a takvu Odluku potpisuje
načelnik u ime Općine Severin. Znači mi nikad nismo donijeli, jer je nema nigdje u arhivi, danas smo
prekopali tražili, onda kada sam ja izlazio ispalo je to malo i nespretno možda malo i nestručno, ali ja
se izvinjavam. Ja Vas sada službeno izvještavam da Odluke da mi pristupamo LAG-u Sjeverne Bilogore
nema. Kronologija događanja što se tiče LAG-a preozbiljna je to stvar da bi išli oko toga dijela, prema
tome LAG je udruženje gdje svi mogu ući u LAG. I fizičke i pravne osobe, obrtnici, poljoprivrednici,
gradovi, županije i tko želi. Znači, vatrogasci, i da ne nabrajam dvadeset-trideset institucija koje oko
toga mogu. 26. ožujka 2012. osnovan je LAG Sjeverne Bilogora. 30.09.2013. općinsko vijeće imenuje
Branka Raičkovića u skupštinu LAG-a Sjeverne Bilogora. To je LAG tražio i mi smo tu Odluku uredno
donijeli, imate je kod Vas. 19.05.2014. LAG Sjeverna Bilogora donosi Odluku o nepostojeće, jer nema
osnivačke skupštine, jer nemamo dokumenta, bar mi ga nismo vidjeli, ako ga tko od Vas ima neka ga
iznese ovdje na stol. 19.05.2014. godine LAG Sjeverna Bilogora donosi Odluku o pridruživanju LAGu Bilogora. Tu Odluku potpisuje i naš načelnik. Po Statutu općine Severin, nitko ne može se pridružiti
dok općinsko vijeće ne donese Odluku da se nekom pridružuje. Ponavljam nitko se ne može u ime
općine Severin pridružiti dok općinsko vijeće ne donese takvu Odluku. Odluku jedino može donijeti
općina Severin. Žarko Žgela, Miro Kolić kao osoba može se učlaniti u LAG, ali općina Severin može
samo kad općinsko vijeće to donese. Takve odluke nema, ako je netko ima da ju donese i da je pokaže
u tom dijelu. Do sad i ustvari neka je arhivira u općinsku arhivu, jer je tamo nema. Dogovor oko
održavanja skupštine, ova druga točka koja je bila na tom Radnom sastanku, je sasvim logična.
Skupštinu LAG treba održati. Na tom sastanku smo dogovorili da će nam LAG dostaviti podatke koje
mi ljude trebamo imenovati odnosno, do koje grupacije mi trebamo imenovati ispred toga. Uvidom u
dokumentaciju danas u općini, nisam našao i nemamo ni jedan dio podatka da su dostavili iz LAG-a da
imenujemo toga i toga zbog toga i toga. Prema izjavama članova koji su bili na Radnom sastanku rekli
su da je Branko Raičković imenovan u nadzorni ili upravni odbor. Nemojte me sada hvatati za riječ.
Jadno od toga dvoje je rečeno. Da bi i ja u tome dijelu porazgovarao sa Vama, ja molim Branka da nam
kaže da li je dobio kakvo Rješenje da je imenovan. Branko Raičković odgovara da odgovor nije dobio
ni pismeno ni usmeno. Miro Kolić se zahvaljuje Branku na odgovoru. Prema tome moje pitanje koje se
odnosi u ovom času na temelju čega ste gospodine načelniče potpisali ovakav dokument i nanijeli i
materijalnu i krivičnu odluku, odnosno ne zakonitu odluku i molim da mi se u roku sedam dana o ovome
pismeno očitujete. Miro Kolić se zahvaljuje.
Predsjednik vijeća Željko Krapec se zahvaljuje Miri, i kaže - pošto je zaboravio da na
Aktualnom satu prvu riječ ima načelnik, te je malo i propustio sada mu daje riječ da kaže šta se je radilo
od zadnjeg vijeća do danas.
Načelnik općine sve skupa pozdravlja i kaže kako su se radili
 Zeleni otoci, napravljeni su u Severinu i Orovcu
 Uredilo se je autobusno stajalište Orovac
 Intervencija prokopa asfalta u Severinu
 Napravljen most u Žilavcu

Predsjednik vijeća se zahvaljuje načelniku, za riječ se javlja gospodin Štimac
– Josip Štimac se obraća gospodinu Koliću. Rekli ste tko je ovlastio načelnika da potpiše
pristupnicu Sjevernom LAG-u!? Koliko ja vidim ovoj je samo Pismo namjere, hoćete li to pojasniti?
Jer, je velika razlika potpisati Odluku o pristupanju ili je bio samo na sastanku. Miro Kolić pojašnjava
– Pismo namjere i Odluku ne može nitko bez općinskog vijeća u ime Općine Severin napraviti.
-Josip Štimac prema postojećem dokumentu načelnik je potpisao predmet Pismo namjere za
pridruživanje LAG-u Sjeverna Bilogora, dakle to nije bilo na vijeću. Ovo je Pismo namjere. Nisam
pravnik, ali da li nas Pismo namjere obavezuje nas, znači automatski smo potpisali pristupnicu. Miro
Kolić kaže da da, imamo žig i potpis načelnika. Josip Štimac kaže da na Pismu namjere ali ne i na
sporazumu. Vjerojatno će se u pridruživanju napraviti nekakav Ugovor. Sporazum u vidu nekakvog
Ugovora. Ovo je meni dosta nejasno. Ne mogu dalje diskutirati o ovome se jedino mogu posavjetovati.
Pismo namjere je nekakva pristupnica ili odluka, za mene je sasvim različita.
- Ivan Ovčariček se javlja za riječ i sve lijepo pozdravlja. Imam dva pitanja za načelnika. Prvo
pitanje je, ima već i šest mjeseci da sam to pitao vezano za rasvjetu kod naše zdravstvene ambulante, jer
tamo je ona šahta, načelniče obećao si to obići, da se to vidi šta se tamo događa. Dođem prije kod doktora
tamo, a sestra me odmah tamo napadne, šta se radi da li nama ne treba ambulanta u općini, to je jedno
pa se molim da se očituješ oko toga, da li si bio gore ili nisi? Jer, ona mi tumači da nisi a ja bih volio
čuti tebe. Drugo staklo nam je razbito na mrtvačnici na vratima. Ništa još nije riješeno od toga. Ipak
dođu nam ljudi sa strane pa kad vide to, to mora biti uredno.
- Načelnik odgovara, kako je to njegov propust. Nisam bio gore, ali što se tiče rasvjete, ako
smo predali na održavanje, nema problema budem otišao, jednostavno sam zaboravio, obećao jesam.
Predsjednik vijeća – javlja li se tko još za riječ. Javlja se Ivan Bažulić, i kaže kako bi pitao
načelnika, obećano je da će se ono igralište gore će složiti. Do danas nitko prstom nitko mrdnuo nije.
Ako treba ja ću to otići složiti, a sve što bude trebalo da netko nabavi. Djeca bi se ljuljala. To je sramota.
Čije je to? Jeli se ona boji Vama reći, Tanja.
Načelnik kaže da zna da je ono u lošem stanju. Ivan Bažulić – da nas trojica dođu i poravnamo i metnemo
nazad. I još jedno, šta bih rekao, da se strogo tamo vodi kontrola oko tog dječjeg igrališta. Šta imaju
veliki tamo raditi? To su oni i napravili. Načelnik kaže kako to veliki ne rade po danu nego uveče i
naveče. Znači na koji način to kontrolirati.
Predsjednik vijeća kaže kako će se on sada malo uključiti oko toga. Nisu to veliki napravili sad, to su
veliki napravili nekada kada su se održavale zabave. Samo što nikada nije sanirano. A nekada kada su
se radile, kada je svake subote bila zabava, to se je onda i potrgalo. Ali nikada nije popravljeno. Evo to
tako stoji i dan danas. Te je istina što to tako stoji i dan danas. Javlja se gospodin Štimac za riječ.
Josip Štimac kaže – ja se ponovno vraćam na ovaj LAG. Gospodine načelniče pojasnite
nam, Vi ste potpisali Pismo namjere. Načelnik odgovara da nije napravio nikakvo kriminalno djelo, iza
toga slijedi Odluka općinskog vijeća da bi se priključili LAG-u Bilogora Papuk, razlog je bio iz toga što
je LAG Bilogora Papuk daleko napredniji i prošle godine su dobili negdje krajem proljeća 900.000,00
kuna na raspolaganje. Ovaj naš LAG Sjeverna Bilogora nije dobio ništa, jer u strategiji nešto nije
štimalo. I prijedlog je bio da se proširi LAG Bilogora Papuk da mi svi pristupimo u taj LAG, da bi se
moglo što više novaca dobiti. Josip Štimac se zahvaljuje i kaže da se onda tek za slijedeću sjednicu
može doći na red. Načelnik kaže kako ne može doći na red, jer nema nikakve veze o pristupanju tome,
oni se neće više širiti. Pismo namjere je bilo sa našeg LAG-a prema njima da bi se proširio. Da li bi oni
nas prihvatili ili ne bi. A onda bi ovo sve dalje išlo redovnim putem. Marinko Mitrović moli Antonio da
nam pripomogne oko toga LAG-a jer ovo je sve samo nadopuna.
Antonio Babec – pošto sam ja zamjenik predsjednice upravnog odjela LAG-a, pa sam se
htio i javiti na ovo pitanje gospodinu Kolića. Miro Kolić nije upoznat sa činjenicom i osnivanjem LAGa i vidim da si nije dobro papire priredio. Ovako, ovdje
imam Zapisnik sa osnivanja Mikroregije Sjeverna Bilogora. 5. rujna 2008. sa početkom u 17:00 sati u
maloj dvorani bjelovarsko – bilogorskog sajma, tada je inicijativni odbor za osnivanje Udruga, tada su
načelnici osnovali Udrugu mikroregiju Sjeverna Bilogora, znači 5. rujna 2008. godine. Tada su
pokrenuli tada još nije postojao LAG, pokrenuli su sve, udružili su se i tako dalje, te su tada te odluke i
donesene za osnivanje te Udruge.
26. ožujka 2012. godine ponedjeljak sa početkom u 19:00 sati u općini Veliko Trojstvo u vijećnici
održana je Skupština Mikroregije Sjeverna Bilogora, gdje je doneseno Odluka o promjeni imena Udruge
Mikroregije Sjeverna Bilogora u naziv koji glasi Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora. Te se je

tako upisala u registar Udruge Republike Hrvatske pri nadležnom uredu. Znači to je krenulo 2008.
godine kada je Mato Belak i on je potpisao još je tada bilo Poglavarstvo. Tada je Mato Belak bio ovlašten
za potpisanje tog dijela, i od tada ta Udruga odnosno LAG ta udruga traje, samo je došlo do promjene
naziva. S moje strane kao podpredsjednika upravnog odbora nema ništa sporno. Danas sam kao i prije
prošao sa kolegama u Velikom Trojstvu, gdje je središnji ured LAG-a, prošli smo sve i ništa nismo
zapazili nešto nenapisano, neodlučeno. Daljnjim tokom se je išlo samo na vijeća kada se je trebalo
potvrditi imenovanje, zbog strategije, odnosno smo išli na akreditaciju. Akreditacija znači da se mora
imati određene bodove strategije. Nama osobe što su radili tu strategiju, nisu nam dobro postavili
strategiju te smo osvojili bodova ispod zakazane crte. Te nismo prošli na akreditaciji. LAG Bilogora
Papuk je dobila zato što su oni dobro to odradili. Za akreditaciju se mora znati neka bodovna lista, a tu
bodovnu listu sačinjavaju grupacija ljudi, osobe iz OPG-a, kudovi, vatrogasci te iz raznih ostalih Udruga
tako i općina. Međutim kod nas se je dogodila jedna druga stvar, općine su se spojile i pokrenule to.
Dok je kod drugih bilo obrnuto. Pokrenulo se je od malih udruga, inicijative građana koji su to osnovali
i onda su se neke općine pridružile ili se nisu uopće pridružile. Oni su imali bolji rejting na akreditaciji
jer imaju znači više bodova. Moralo se je imati određeni postotak spola, muško – žensko, i dobne granice
do 25. godina. Isto tako načelnici su se gurali u upravni odbor, te se na njih dobije manji broj bodova. I
zato nismo ni prošli na akreditaciji. Došlo je do promjene tada Odlukom da idu iz upravnog odbora da
načelnici idu u nadzorni odbor. A što se tiče gospodina Branka, Branko nije u nadzornom odboru, nego
kada bude Skupština onda skupština može donesti promjenu u nadzornom odboru, još uvijek je Žarko
Žgela u nadzornom odboru. Kada bude bila Skupština tada će se potvrditi gospodin Branko kao novi
član predstavnik općine Severin. To je 100% sigurno, može se otići u općinu Veliko Trojstvo kod tajnika
gospodina Dražena Juranića i on će Vam potvrditi isto.
Predsjednik vijeća ima pitanje – Znači općina Severin se učlanila u Udrugu Mikroregija
Sjeverna Bilogora, da li se je ona morala posebno učlanjivati u LAG ili se je automatski pristupilo, koje
su bile općine Mikroregije Sjeverna Bilogora da su te prešle u LAG, ili se je u LAG moralo ponovno
učlanjivati. Antonio Babec odgovara kako se nije trebalo ponovno učlanjivati, samo se je nastavilo pod
drugim imenom. Danas smo općina Severin i budemo promijenili na ne znam šta, ali ostati će nam
sjedište. Znači samo mijenjate ime, ne Udruga samo mijenjate ime.
Branko Raičković se javlja za riječ sve pozdravlja – Meni je upravo žao što sam još uvijek
na bolovanju pa i onda kada je bio taj sastanak LAG-a u Severinu. Taj sastanak smo dogovorili ja i
gospođa Javorović, ali sam iznenada otišao na bolovanje. Danom mog pristupa u LAG koji nikada i nije
verificiran, mene kao osobe za moju privatnu firmu, kao i cijeli niz kako da kažem papirnatih stvari od
LAG-a je na temelju samo jedne jedine riječi što se na internetu može naći da je osnovan LAG u
Trojstvu. Cijeli Internet ne poznaje uopće ne poznaje uopće ovaj naš LAG, nema ni jednog dokumenta,
ni jednog papira ni jednog Zapisnika, ni jednog Statuta, nema ni jednog elementa na cijelom internetu o
našem LAG-u. Kao da ne postoji. Meni je to jako. Ja da ne znam kao predstavnik općine Severin u
LAG-u, nikada nisam dobio niti jedan pismeni dokument od LAG-a da je to verificirano, koliko članova
ima, koliko ti LAG-ovi uopće postoje, šta je sistem, šta je strategija, šta je razvoj. Usput da kažem dosta
sam radio na tom području LAG-a, zbog toga šta sam bio na desetak radionica, nisam nikoga vidio iz
Bjelovara, odnosno iz našeg LAG-a. Radionice su održavali ljudi, koji su zaduženi za cijelu Hrvatsku.
Oni rade sa LAG-ovima cijele Hrvatske, te prilično dobro rade i ima jako mali broj LAG-ova koji nije
prošao akreditaciju. Osobno sam razgovarao sa gospođom koja je radila da kažem taj elaborat, od nje
sam da kažem dobio kojekakve priče, ja sa tim podacima ne bih sada ovdje izlazio, no međutim kao što
i sami vidite, jer da li je nama LAG što donio? Da li smo mi šta za LAG napravili? Kažem ja sam sada
predstavnik. Predstavnik je bio gospodin Žarko. No, međutim LAG ne može činiti predsjednik, ni
predsjedništvo ni nadzorni odbor. To su svi ljudi koji su u LAG-u. Znam da je u LAG-u kud Severin,
mislim da je vatrogasna zajednica Severin, možda je tu i Ivo Ovčariček i Miro Kolić ali ja to ne znam.
Evidencije nema nikakve. A stvar LAG-a je sve što je ovdje napisano, ja ne znam jeli ste imali to
prezentaciju, to je sve staro niti ni ne vrijedi, jer to je sve za IPARD. IPARD je prošao. Ovdje je samo
rukom dodano do 2014. godine, međutim to ne, IPARD je vrijedio dok smo bili plan EU-a. Sada kada
više nismo pred pristupnica, imamo velike mogućnosti da bi mogli od LAG-a i uz pomoć LAG-a dobiti
neke novce. Na koji način? Napravimo projekt. Nitko nam neće napraviti projekt ako ga ne napravimo
sami. Mi kao općina Severin, bez obzira što LAG ne radi, i što ne radi svoje, mi kao općina Severin
možemo preko LAG-a napraviti neki projekt i dobiti opet, kao što je rekao Antonio, bodove, zato što
smo dio LAG-a. To što nas neće Papuk, mi kao općina i kao općinsko vijeće mi bi morali svoju strategiju

razvoja, dal to imamo, nemamo. Od kad se ovo vijeće sastaje samo idemo točka po točka ovo ćemo
odbiti ovo ćemo prihvatiti. Ali, da li mi imamo strategiju razvoja? Što je nama cilj? Da bi dobili
akreditaciju, evo ove općine koje su tu napisali, ja ne znam da li su to sve općine u LAG-u, znači LAG
mogu osnovati tri općine. Može se taj LAG podijeliti. Mogu imati pet tisuća stanovnika da se osnuje
LAG, tri općine, npr. Što se tiče LAG-ova u toj europskoj deklaraciji koja sad pokriva taj dio ruralnog
razvoja, jako veliki broj pogotovo znači Njemačka, Austrija oni su svi u LAG-ovima uključeni. Zbog
toga što oni onda dobiju novce. Puno toga se tamo nude, ali za to je potrebno znanje. To nije dovoljno
doći. Gleda se na svaku lipu. Svi projekti moraju imati proračun, mora biti kompjuterska obrada, tu
nema više papira. Direktno se piše u kompjuter, oni odmah tamo vide. Oni odmah mogu to upotrijebiti
u svoje namjere. I treća stvar je mi čekamo projekt. Mi sada čekamo da li će se neki projekt pojaviti.
Više toga nema. Oni su nama rekli da projekte mi moramo osmisliti sami. Mi kao općina nismo na tome
poradili. Čekao sam da nešto bude u LAG-u da se makar ta skupština napravi, da se vidi bude li se radilo
ili ne bude. Ako mi nemamo od LAG-a ni jedan jedini zapisnik od kada je on postao, da kažem Udruga,
nemamo nigdje ništa o tome. Imam ovdje cijelu knjigu od gospođe koja je sastavila taj da kažem
elaborat, od onda se ništa nije pokrenulo. Ne znam koji su naši ciljevi u LAG-u biti ili ne biti kao općini,
ja mislim da je to nešto pozitivno, tu treba doći netko i raditi. A ne netko ko će potpisati samo papir i
onda ga godinu dana nećete vidjeti. Ako ima pitanja vezano za LAG koliko je u mojoj moći ja ću
odgovoriti.
Nadovezuje se načelnik općine Severin – što se tiče LAG-a ima strategiju ima sve, to je 100%.
LAG ima Zapisnike, od sastanaka. Što se tiče tih novaca priče te da općina Severin ide preko LAG-a
da ostvari neke novce. To još ni jedna nije ostvarila, koliko ja znam u Hrvatskoj. Ovo što je ostvareno
novaca 930.000,00 kuna LAG Papuk Bilogora, taj novac općina nije dobila niti grad Daruvar, Grubišno
Polje. Dobila je na koji način, da ne ispadne da netko radi projekt ode u LAG napravi mi projekt. U
LAG-u radi naša bivša Pročelnica, ona je ravnateljica LAG-a ona je jedina zaposlena, mislim da je druga
osoba, ona ne radi projekte za bilo koje općine ni za bilo koji drugi grad. Ona samo radi strategiju LAGa i ide prema EU i ne znam kuda se sve to predaje. I ovih 900.000,00 kuna oni mogu samo potrošiti
recimo, mi možemo ne dobiti za Dan općine, to je nešto drugo, nego možemo kada kulturno-umjetnička
društva imaju priredbe. Što se tiče samog financiranja, financira se samo tri mjeseca da bi oni dobili tih
930.000,00 kuna i svaka tri mjeseca financira svaki učesnik, nakon tri mjeseca ide pravdanje i ako nešto
ne štima ne dobije se ništa. Tri mjeseca ga financiraju učesnici LAG-a, onda se vraćaju sredstva natrag.
Branko Raičković – svojstvo LAG-a nije samo sebi svrha da bi LAG postojao, nego ljudi koji
npr. žive u općini Severin imaju mogućnosti ostvariti sebi neke prihode na ime svoje da kažemo
proizvodnje, usluga ili nekih svojih poljoprivrednih potreba. LAG je npr. sufinancirao puno općina, no
da kažem što je nama bitnije kao građanima ove općine da svaki od naših ljudi će napraviti, ne da kažem
sada tvornicu, ali može napraviti, dobiti strojeve po jako povoljnim tih uvjetima. Može dobiti krediti po
jako povoljnim uvjetima, može dobiti mogućnost otplate, čak i oni koji su manje od četrdeset godina
starosti, dobiju čak i jedan dio bespovratnih sredstava. A sve to mora proći kroz LAG. Jer ako ne prođe
kroz LAG, onda se gube bodovi. I onda banka odmah da 2% veću kamatu zato što nisi u LAG-u. Bio
sam na jednom sastanku gdje Hrvatska banka za obnovu i razvoj, ona mora imati garanciju. Jer, Vi ako
napravite automehaničarsku radionicu, najmanje ćete raditi pet godina. Jer ako se sve radi sa nulom, ali
ako zatvorite nakon četiri godine sve novce morate vratiti. Znači sve je jako striktno određeno. I sve se
treba pravdati. Mi još uvijek godinu dana kasnimo od drugih. Informiranje je danas najbitnija stvar. Tko
prvi sazna napiše Molbu, dobiju kredit, oni sad kažu do određene količine sredstava. Znači tko prvi
donese taj projekt, dok se potroši, nema više. Mi dok uvijek saznamo mi smo zadnji. Treba malo to
pokrenuti. Treba malo to aktualizirati. Meni je žao što gospođa Dijana bivša djelatnica nije napravila
elaborat tako dobar kao što je to napravila tamo. Ne kažem osobno o njoj, nego kažem da su potrebni
stručnjaci. Nije stvar u imenima i prezimenima, nego treba biti stručna osoba da bi to pokrenula. Ako se
to ne pokrene to nema nikakve svrhe. Ivan Bažulić – mrtvo slovo na papiru.
Miro Kolić se javlja – nisam se mislio uključivati u ovo, ostajem pri onom da pitam načelnika
da ono napiše. Da odgovorim gospodinu Štimcu, da li se mi pravimo blesavi ili baš ništa ne razumijemo.
Piše ovako na sastanku održanom 19. svibnja 2014. godine, u općini Veliki Grđevac, općinski načelnici
Nova Rača, Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Severin, Šandrovac, Veliko Trojstvo, Kapela, Rovišće,
Zrinski Topolovac u sastavu LAG-a Sjeverna Bilogora su dogovorili pridruživanje vašem LAG-u što
potvrđujemo svojim potpisom i ovjeravamo pečatima općina. Ja sam za to postavio pitanje načelniku,
oni su potvrdili i to napisali i to ovdje piše, imate svaki svoj papir, odgovor na vaše pitanje. LAG-ovi su

preozbiljna stvar da bi se samo tako preko njih prošlo. Pogotovo male općine nemaju smisla ako se ne
uključe u LAG-ove. Rekao sam Vam da nema u općini Severin u arhivi da ste Vi u Trojstvu osnovali
LAG Sjeverna Bilogora. Nema, ako ima Antonio ja te molim odi izvadi nam i pokaži. Ne meni Miri
Kolić, cijelom vijeću. Ako to ima dajte. Da se je to napravilo Vi koji ste u LAG-u, danas ove rasprave
ne bi bilo. Nikakvih problema oko toga ne bi bilo. U LAG-u nigdje ne piše da ste Udruga. Ja samo čitam
šta piše. Nigdje ne piše da ste Udruga. Prema tome Zakon od 1.10. o Udrugama je izašao novi. Nije to
više ono što je bilo nekada. Prema tome ako ovaj LAG ponovno djeluje kao udruga onda to mora negdje
pisati. Ne piše nigdje, ja toliko znam još čitati. Nisam iz hrvatskoga baš imao pet, ali toliko znam čitati.
Nigdje ne piše da je to Udruga. Niti smo imali sastanak LAG Sjeverna Bilogora. Prema tome, ovdje je
u pitanju Općina Severin, mi sami možemo tražiti da se priključimo LAG-u Bilogora Papuk. A sada ću
reći i svoje osobno mišljenje, pa mi smo dosta iz ovog općinskog proračuna isfinacirali da bi bio fer da
nas prime tamo. Ovdje su se projekti radili, a Dijana je poslije otišla, ja to na glas kažem. Ali, žena je
kao sposobna i zna taj posao, ja vam to otvoreno kažem. Ona zna taj posao, da ne zna ne bi dobila te
novce. Nije ih dobilo ni Grubišno Polje ni Daruvar, dobio je projekat. To zašto nije napravljen projekat
za općinu Severin, o tom potom. Prema tome, ja i dalje inzistiram, da samo želim znati koji smo član
kojeg LAG-a i šta ćemo svi zajedno od svega toga dobiti? Po ovim papirima ispada da Skupštine još
nije ni bilo. Sad meni Antonio govori on je u nadzornom odboru, nije. Vi ste nas tražili da imenujemo
člana, sve što ste tražili mi smo to i napravili. I imenovali smo taj dio. Sami ste danas rekli prvi put,
gospodine Antonio, nametnuli ste načelnike i ponovno ste željeli političku stvar, a LAG nije politička
igra. To je čista ekonomska igra. Nisam rekao da si ti kriv. Ali, to ste željeli. Ti si u upravi toga. Prema
tome, i dio je krivnje i tvoj. Ako nisi znao onda je manja greška, a ako jesi onda je veća. Prema tome
napravili ste glupost sa LAG-om i sada dalje tražite da mi to podržavamo. I to je poanta cijele priče. Ja
za LAG jesam i ne osporavam. Želim znati da sam u LAG Sjeverna Bilogora, ili nisam. Ali, hoću
dokument, da znam da jesam u LAG-u. Odbili su nas, zato što niste napravili nikakve papire do tad. Od
petsto općina, pet ih nije prošlo. I zato dalje inzistiram na ovome dijelu. Smatram da općina Severin
mora biti u LAG-u. A u ovakvoj lakrdiji ne. Ovo je lakrdija, jer ne znaju ni tko im je upravni odbor, ni
tko im skupština.
Predsjednik vijeća se zahvaljuje Miri. Antonio se javlja za riječ.
Antonio Babec – samo sam htio gospodinu Miri da sam ovdje govorio iz perspektive zamjenika
predsjednice upravnog odbora iz tajništva LAG-a. Miro – šta to niste dostavili u općinu? Kao LAG zašto
to niste u općinu to dostavili?
Antonio Babec – evo ovdje svatko može vidjeti Zapisnik skupštine Udruge lokalne akcijske grupe
Sjeverna Bilogora. A to što na ovim papirima, ja ne znam odakle ste Vi izvukli te papire i gdje ste dobili
te papire, imam ovdje dva Zapisnika sa osnivačke Skupštine Mikroregije i Zapisnik kada je
promijenjeno ime iz Udruge Mikroregije Sjeverna Bilogora u Udrugu lokalna akcijska grupa Sjeverna
Bilogora. Samo toliko. Za ostalo ne želim ništa komentirati. Imamo još malo vremena u Aktualnom
satu, pa ako ima još tko šta za reći – pita predsjednik vijeća.
Javlja se Branko Raičković – ulica od škole prema špiritani, svijetli non-stop. Nema ni jedne
kuće. Troši se struja. Može li se to nekako isključiti ili… Načelnik općine odgovara kako postoji
mogućnost izvršenja. Branko – negdje fali rasvjete, fali pred školom rasvjete, kada folkloraši dođu sa
nastupa u jedan sat u noći, upravo pred školom nema, malte ne ni jedna lampa da radi. Predsjednik kaže
kako bi bilo dobro da je svaka bandera pred školom rasvjeta na njoj.
Načelnik općine – što se tiče ovoga pitanja, ja ne bih išao u gašenje tih lampi dok god Fond
zaštite okoliša ne iziđu van, a onda ćemo da se gasi svaka druga, da ne gori. Nismo mogli proći na Fondu
zaštite i okoliša, projekt je morao takvi ići da bi oni tako mogli prihvatiti da bi dobili 100.000,00 kuna.
Javlja se Miro Kolić – pošto ima vremena u Aktualnom satu onda ću ja iskoristiti vrijeme.
Razmišljati ću na glas. Ne podržavam niz poteza što se tiče načelnika, ali što se tiče rasvjete, podržavam
100%. I zašto stalno postavljate pitanja oko rasvjete škole i tog dijela. Projekat koji je načelnik proveo
za elektrifikaciju Malog Severina i Orovca. I nemojte postavljati pitanje ni za moju kuću ni za svoju ni
za ništa drugo. A naučiti ćemo se jedan put da onaj projekat koji je odobren i za koji smo mi digli ruku,
tu u ovoj sobi, jedanput se naučite, možete prigovarati kada se donese odluka. A kada ste donijeli odluku,
zadužen je načelnik da je provede. I jedna od rijetkih odluka koju je proveo. I ja to podržavam. I Vi sada
hoćete gasiti. Ja ne razumijem više ništa. Koliko ja znam napravio je sve po tom dijelu. Ali ide svojim
tijekom. Diskutirajte prije donošenja odluke. Ili bar pročitajte kada dižete ruku. Digli ste ruku za
elektrifikaciju malog Severina i Orovca. I basta. I sada ćeš raspravljati da se druga ili treća skida. Znam

da nema para u proračunu, ali to je drugo poglavlje. O ovome se je trebalo diskutirati kada se je donašala
Odluka. Mi smo je donašali, nije ministarstvo. I načelnik je proveo tu Odluku.
Načelnik se nadovezuje u vezi LAG-a. Rekao sam da je ne želim, pošto imamo
predstavnika Odlukom i svega, zato su ovi drugi došli načelnici i predstavnici LAG-a u ovu općinu, da
se porazgovara sa vijećnicima. Nisam želio ni da se guramo u taj LAG, ni da budem predstavnik LAGa, ni ništa. Zato što kažeš da se načelnici guraju, jer mene to ne interesira. Osobno, vidimo sam kuda je
to onaj dio gledao. Zato sam ih pozvao tu da svaki vijećnik posluša i da svoje mišljenje. Ako smo gotovi
sa Aktualnim satom prešli bi na drugu točki Dnevnog reda, kaže predsjednik vijeća Željko Krapec.
Točka 2.
Gospodin Kolić se javlja za riječ – ja znam se nekim ovo ne sviđa, jer neki ovo davno nisu
htjeli raditi, ovaj Zapisnik 7. sjednice, nadam se da ste pročitali, danas ovaj Zapisnik može da ide bilo
kuda van općine, na bilo koji Sud ili bilo koja ročišta bilo gdje god hoćete, jer ovdje piše tko je šta rekao,
tko se za šta borio. Kad dođe vrijeme ako zatreba za godinu dvije, jer znam da bi neki htjeli da se skrate
točke, ali ne, ovo je potpuno u redu napisano i sve što je napisano pohvaljujem i smatram da treba ići
dalje. Predsjednik vijeća se zahvaljuje Miri na pohvalama, a ne samo na kritikama. Predsjednik vijeća
Željko Krapec daje na glasanje takav Zapisnik.
Zapisnik sa 7. sjednice usvojen je jednoglasno sa 9 „ZA“.
Točka 3.
Gospodin Štimac se javlja za riječ – na stranici jedan, dva, tri četiri molim Vas diskusija
gospodina Kolića, sredina negdje, to je vjerojatno štamparska greška jer piše od 30. dana od pisanog
poziva Prodavateljica isplatiti Prodavateljici. Vjerojatno tu treba biti Prodavateljice. I još, tamo kod
glasovanja za podizanje kaznene prijave, vijećnici su glasovali da ih je 7 „ZA“ a 3 “PROTIV“. Da li se
tu može unesti tko je bio ZA, a tko PROTIV? Mislim poimenično. Dijana Kovačić – zapisničarka kako
to nije pisala imenom i prezimenom, te da to ne može znati. Miro Kolić se javlja – da je predsjednik
vijeća tražio da se glasa poimenično za bilo koju odluku ne za tu, možete tražiti glasovanje pojedinačno.
Daje se ovaj Zapisnik na glasanje.
Zapisnik sa 8. izvanredne sjednice je jednoglasno usvojen sa 9 „ZA“.
Točka 4.
Ivan Ovčariček se javlja za riječ – malo bih se uključio na to Izvješće o radu, to je za šest
mjeseci, piše da je načelnik bio na brojim sastancima, nigdje se ne spominje gdje je bio, šta je
dogovoreno konkretno, po ovome šta tu piše bio je samo na sastanku, a šta jeli ima tu kakvih rezultata
tu od tih sastanaka. Ne vidim nigdje da li se je gdje šta kandidiralo za tih šest mjeseci. Da li se radi na
nekim projektima, što se tiče kanalizacije, pa sva ta sredstva jeli to napravljeno nešto oko toga? Nema
ništa konkretno, sve je to onak. Kako bih rekao.
Načelnik – ti jako dobro znaš da smo se kandidirali, i imaš u planu i proračunu dječje
igralište, imaš da je kandidirano za vatrogasno spremište, fasada, da je kandidirano autobusno stajalište
i da sam na jednom od vijeća odgovorio da smo odbiti i ti me sada to ponovno pitaš da li je.
Ivan Ovčariček – znači to nam je upitno, a dalje se ništa ne dešava.
Načelnik – da ima novaca ja bih sada to išao raditi, nije problem.
Ivan Ovčariček – evo ja sam sada bio u Kalinovcu, iznenadio sam se kako je tamo uređeno,
svaka čast načelniče što se družiš sa njima, ali moraš ono odande prenesti tu. Tamo nema ni jedne grabe
zapuštene. To je uređeno kao apoteka.
Načelnik – prenesi ti 18.mil. kuna tu.
Ivan Ovčariček – sa malo novaca se može nešto napraviti, samo se treba angažirati. Na
zadnjem Sazivu vijeća ja sam predlagao dolje da se kupi zemljište od Dušanke Vitez, da se to pokloni
hrvatskim cestama i da se napravi kružni tok. Međutim rekao si onda da ide projekt, da li semafora ili…
Mislim semafora. Kružni tok je zakon za sve, ovo sve drugo je ovako. Postavili smo i mjerač brzine,

međutim ljudi se voze kao da to ne postoji. Ne znam šta se događa sada sa time. Ne vidim nigdje da šta
piše o tome križanju u tom Izvješću. Za šest mjeseci mora nešto biti, vidi se da je samo javna rasvjeta
tu. Ako nema više nitko šta tu za reći kaže predsjednik vijeća daje se ova točka Dnevnog reda na
glasanje.
Točka 4. Dnevnog reda usvojena je sa 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
Točka 5.
Točka dnevnog reda usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2014. – 31. ožujaka 2014. daje se na glasanje te predsjednik vijeća
pita tko je za ovakvo Izvješće.
Točka 5. Dnevnog reda usvojena je sa 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 6.
Točka dnevnoga reda usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2014. – 30. lipnja 2014. daje se na glasanje, te predsjednik vijeća
pita tko je za ovakvo Izvješće.
Točka 6. Dnevnog reda usvojena je sa 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 7.
Točka dnevnoga reda usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2014.- 30. rujna 2014. daje se na glasanje, te
predsjednik vijeća pita tko je za ovakvo Izvješće.
Branko Raičković se javlja – suzdržan sam iz jednog razloga ovdje je toliko malo
stavki. To se uopće ne može iz čitati šta gdje kome pripada. Ja ne znam da li ste svi pročitali te sve
brojčice. Ovo je dokument, potpisan je od strane načelnika dokumentu vjerujem, a da je ovjera kada se
preda u Finu onda se dobije gore broj. Sve je to u redu, ali mi iz toga, ja osobno ne vidim ništa. Izvješće
je napisano, to je prva stranica Izvješća odnosno referentna stranica, inače kada se preda u Finu ima
nekih desetak stranica, na kojima je ovo raščlanjeno, u nekim elementima. Znam ja to jer ja to za svoju
firmu predajem. Znači mora se napraviti sve onda, od toga svega se referentni podaci ulaz izlaz od
prilike saldo da se vidi. To se priloži i to je ta stranica. To nije u biti Izvješće. Ovo je ono samo što se
preda u Finu, i dobije se kao prva stranica. Piše po stavkama, kao što smo ono imali. Prije, prošle,
pretprošle godine, pisalo je nešto po stavkama.
Marinko Mitrović – pisano je po stavkama kada je to pisano u općini.
Branko Raičković – programi su gotovo isti. Sve se vodi po kontima i u Fini. Kažem
ovo se dobije samo kao dokument. Volio bih imati za sjednicu kad bude od 1. siječnja do 31.12. da bude
pravo Izvješće. Tu lijepo piše imamo prihodi rashodi i rashodi i izdaci. Toliko bih ja. Predsjednik vijeća
mu se zahvaljuje.
Miro Kolić – osvrnuti ću se na ovo Izvješće od 30.09.2014. ja ću ovo glasovati isto
samo da ne oduzimam vrijeme. Ja ne mogu vjerovati da nitko nema pitanja. Neke stvari mogu shvatiti,
ali ovo ne mogu. Taj podatak koji imate pred sobom onda Vam ovdje piše prihod općine za devet mjeseci
1. 278.000,00 što je 48% ostvarenja proračuna. I to je Vama tako svejedno. Tu Vam piše da smo potrošili
1. 301.000,00 više nego što smo prihodovali. I to mi nitko nemamo ništa pitati, to piše tu. Dobro da
nisam diskutirao, o tome dignuti ću ruku i završena stvar. Javlja se Marinko Mitrović – vidimo šta su tu
prihodi, šta su tu rashodi slažem se Brankom u potpunosti. Kada komisija za financije radi proračun za
godinu, kao što je radilo za ovu, radili smo to po onim stavkama, po onim kontima, vidimo gdje smo
probili, gdje nismo. Ovdje je sve u globalu. Mi sada ne vidimo gdje je to probito. Od 1.7. do 31.12. da

mi dobijemo po kontima, gdje smo premašili šta. Ovdje vidimo u globalu sve. Znači to je sve zajedno
tu. Tako smo uvijek imali. Načelnik – niste imali. Završno Izvješće niste, kvartalno izvješće koje se
predaje Ministarstvu financija. Završno Izvješće se dobije po kontima 31.12. dobiti ćete i prije rebalansa,
zatražiti ću ovakve konte i sve. Marinko Mitrović se uključuje – kako ćemo mi napraviti rebalans na
temelju toga? Načelnik – to je Izvješće koje se predaje Ministarstvu financija.
Tebi to kao načelniku nije to problem nama staviti u koverte, da vidimo gdje smo probili gdje nismo. –
kaže Marinko Mitrović. Načelnik – to nikada nismo radili, nikada po stavkama nije bilo, za prva tri
mjeseca, za polugodište, nikada po stavkama nisi dobio gdje je probijeno, nego je prošle godine, čak ni
prošle godine nije bilo, ne tek za kraj godine je bilo. Pojedinačno vijeće nije dobivalo. Nije problem ako
Vi tražite i to nije problem. Predsjednik vijeća – za ubuduće da imamo cijeli spis, da ide po kontima. Da
imamo cijeli uvid. Predsjednik vijeća daje na glasanje – tko je za ovakvo Izvješće.
Točka 7. Dnevnoga reda usvojena je sa 9 „ZA“.
8. točka Dnevnoga reda
Predsjednik vijeća čita 8. točku Dnevnog reda – Očitovanje načelnika Općine Severin o
Pismu namjere „ŠPAR“ d.o.o. Predsjednik vijeća se obraća načelniku. Načelnik – kratko i jasno, kada
je došlo to, to je došlo pismeno, i ja sam mu rekao da mi nemamo toliko zemljišta koliko on traži. Tražio
je u Industrijskoj zoni, a mi Industrijsku zonu nismo riješili, da mu dademo Prima commerce ili bilo šta.
Nema dugo poslano mu je i u pisanome obliku. U ovu točku Dnevnoga reda uključuje se Ivan Ovčariček
– ja sam bio tu u općini, jer sam čuo da je tvrtka „ŠPAR“ poslala Pismo namjere, dođem kod Dijane
tražiti ovo Pismo namjere. I da si rekla da o ovome ne znaš ništa. Dijana Kovačić odgovara – normalno
da nisam kada je to stiglo?! Bilo je pospremljeno, bilo je urudžbirano. Ja sam ovdje došla 24.4. To je
došlo 03.02. A gdje sam ja bila tada? Ivan Ovčariček – da znam a kakva je sad razlika između mene i
ne znam tko je to drugi tražio. Kako on može dobiti a ja ne mogu? Kakva je razlika između mene i
njega? Pita Dijana da li je ona sada na ispitivanju sada? Gdje sam je bila 03.02.? Ivan Ovčariček – ma
da al znam….. Dijana Kovačić – uopće nisam znala o čemu je tu riječ do pred par dana. Predsjednik
vijeća ima li još da se tko javlja za riječ? Javlja se gospodin Kolić – da ne bi bilo zabune ja samo u
pisanom obliku poslao dopis na urudžbeni odjel općine Severin. Da se dobije Pismo namjere, i ja sam
ga dobio na moju intervenciju u pisanom obliku. Podnio sam uredni Zahtjev i na zahtjev samo dobio
ovaj dokument. Možete provjeriti ja sam tražio službeno. Ovo što se tiče ovakvoga projekta gdje se radi
o cifri piše ovdje na papiru, gdje se radi o 35.mil. kuna, mislim da smo trebali sedmi dan raspraviti i da
je o tome trebalo biti upoznato vijeće. Zato što sam ja znao za takav dio, a vidio sam da nitko ne
poduzima. Normalno ja sam potegao ovaj dio, istina kasno, prema tome ja ću Vam reći svoje mišljenje.
Ovo je najveća lakrdija koju smo do sada imali. Da nismo na 35.mil. ni odgovorili. Sada načelnik kaže
da je neki dan na to odgovorio. Možda je, ja neću tvrditi. Prema tome, ako mi nemamo potrebe na
općinskom vijeću, i da skupimo sve strukture i svu pamet i bedastoću općine Severin na jednu hrpu, i
da o ovakvoj stvari raspravimo, to je ono što ja ne mogu shvatiti. Kada bih ja sada predložio da se ide,
u odgovornost za ovakvu stvar, ne bih dobio Vašu većinu, prema tome ako je Vama svejedno, pomalo
postaje i meni svejedno. Jedem ja bijeloga i crnoga kruha kao i Vi. Prema tome za ovakovu stvar se
okreće tri Ministarstva. Imali smo jedan Zahtjev i ja sam radio osobno na raspolaganju zemljišta i
rezervirali smo 10 ha zemljišta koje imamo za povrat, i sada Vas uvjeravam, da smo mogli sa ovakvim
pismom otići u Ministarstvo i pretpostavljam da bi dobili proširenje Zone. Ali, mi nismo ni mrdnuli za
35.mil. da bi ja sada i dalje išao trošiti svije vrijeme, imam ja svoga posla i doma. Ovo sam napravio
zbog svoje savjesti, poduzeo sam ono što sam mogao. Ja neću ovo dalje komentirati, i smatram da je
ovo najveća lakrdija u zadnjih deset godina. Načelnik pita gdje imamo 10 ha u Zoni? Miro Kolić – da
ja bih napravio slijedeće za ovakvo Pismo namjere bio bih kod predsjednika Vlade, ili kod ministra
gospodarstva. I kada bi me on odbio oko toga onda bi Bruxelles za to znao. Jer, ja bih se potrudio da to
dobije Bruxelles. Ti se možeš na to smijati koliko hoćeš, ali ja bih to napravio. Načelnik – šta se toliko
hvališ pred tim Vijećem, ti bi ovo ti bi ono. Miro Kolić – ja sam prvi put sada rekao šta bih napravio,
uzmi Zapisnik načelniče, nemoj tako. Nikada još nisam govorio ja bih ovo ja bih ono. Da si nekoga
imenovao i da je otišao tamo. Da smo sve poduzeli a da nismo ništa napravili, onda bi ja mirno spavao.
Mi nismo mrdnuli, i zato je to najveća lakrdija. Ja neću ništa dalje pokretati, ja sam rekao da je moja

savjest čista. Ako Vi ostali nemate dalje šta o ovome komentirati idemo dalje na slijedeću točku. Ivan
Ovčariček se uključuje – 35.mil. se nudi i mi ništa. Načelniče nije u redu, trebao si barem obavijestiti
predsjednika Vijeća. Načelnik – postoji li u Zoni 4ha zemljišta. Ovčariček – uvijek se može naći nekakvo
rješenje, možda se i može. Ali, moramo sjesti skupa, ne može biti da nitko ne zna za to. Nego na kraju
se čuju priče. Da smo jedno radno mjesto stvorili sa tih 35.mil. napravili smo puno. Puno je to za jedno
radno mjesto. Treba ljude zaposliti. Kad čovjek ima egzistenciju onda ima i život pred sobom. Ljudi
ostaju bez posla. Nije u redu po mome mišljenju što se je to tako napravilo. Možda si smatrao da to nije
ne znam šta, ali trebao si barem upoznati jedan dio ljudi sa time. 35.mil. ti netko nudi da dođe na ovo
područje, treba mu reći svaka ti čast. A ne ni ne odgovoriti. Jasmin Morosavljević se javlja za riječ –
prvi put vidim ovo i čujem za to, samo ću dati svoje mišljenje o tome. Nema sada više svrhe komentirati.
Prošlo je, prvi puta sada vidim to. Isto mogu samo kao i Vi. Marinko Mitrović se javlja – uključujem se
sada u razgovor. Ja sam u to vrijeme bio predsjednik Vijeća. Javno govorim da me načelnik nije sa time
upoznao. Mada smo imali dobru suradnju, uvijek mi govorio šta se dešava. O ovome meni nije rekao
ništa. Tako da je on to rekao meni, možda bi rekao da se ide sazvati vijeće. Ja sam se sada isto iznenadio.
To je sada više kasno, kao što veli Jasmin. Nema više popravka. I šta napraviti u to vrijeme. Imali smo
te državne zemlje koja je za proširenje Zone te da smo krenuli u neki postupak da bi nešto i napravili.
Slažem se da nemamo 4ha u Zoni, ali smo možda mogli nešta. Da se opravdam ja za to nisam znao.
Josip Štimac se javlja – ja bih samo pitao to je upoznat sa ovime i da li je to još uvijek aktualno. Načelnik
odgovara kako nije aktualno. Josip Štimac se pita zbog čega je ovo sada došlo na vijeće? Načelnik
odgovara pa da netko kaže da je ovo lakrdija. I pitaj predsjednika Vijeća zašto je to na točci Dnevnog
reda. Predsjednik vijeća – ovo je stavljeno na Dnevni red po zahtjevu vijećnika. Što je čisto odobrenje.
Svaki vijećnik može staviti svoju točku na Dnevni red. Znači vijećnik je tražio očitovanje i to smo stavili
na dnevni red. A što nije ranije, nemojte mene pitati. Ovo je samo očitovanje zašto nije ranije stavljeno.
Ivan Ovčariček – ja bih još nešto rekao. Evo vidite u Izvješću načelnika ovo bi trebalo pisati. Imali smo
na ponudi 35.mil. kuna nisam ih prihvatio iz tog i tog razloga. Mislim ja nisam za takve stvari i ovo ne
podržavam.
Točka 9.
Usvajanje prijedloga za analizu o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine
Severin od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine. Predsjednik vijeća je pročitao 9. točku
Dnevnoga reda i pitao da li se tko javlja za riječ?
Gospodin Kolić se javlja za riječ – imamo li mi čovjeka kojega smo mi zadužili za ovaj
dio posla? Antonio Babec se javlja – ja sam ovo pisao. Kroz ovaj splet okolnosti to je mene zapalo još
prije nego što je pročelnica bilo koja došla. Ja sam o ovome vodio brigu da se na vrijeme donesu
zakonski akti, što se tiče zaštite i spašavanja. Analiza se odnosi na prošlu godinu odnosno na 2013.
godinu. Što se je radilo na području zaštite i spašavanja. Ovdje je sve opisano. Nismo imali prevelik
obim posla. Hvala bogu, možemo reći. Nismo imali potrebe dizati niti stožer niti pripadnike civilne
zaštite. Najvažnije je što je u prošloj godini napravljeno je, sastao se je stožer i donio Odluku o edukaciji
članova postrojbe. Koja je napravljena u 2014. godini u prvom mjesecu. To će pisati u idućoj godini u
izvješću za 2014. godinu. Obavljene su edukacije u Područnoj školi Severin, sa djecom od trećeg i
četvrtog razreda. To su aktivnosti koje su bile vezane za to. Općina je kupila prsluke koji su bili
podijeljeni na edukaciji, na kojima piše naziv postrojbe. Tako da budete upoznati sa Analizom. U
Dnevnom redu je napisana krivo godina treba pisati 2013. godina. Ivan Ovčeriček se javlja i kaže kako
nikakav problem to nije što je Antonio to pisao. Samo bi dolje trebao biti potpisan Stevo Fuček. Jer je
on predsjednik za zaštitu i spašavanje. I on to Izvješće treba dati. On je ta osoba koja je odgovorna. A
to što si ti pisao to je u redu, tu nema nikakvih problema. Miro Kolić – na ovoj točki se vidi da mi nismo
napravili pomaka u zadnjih, neću reći dvije godine, u pristupu koji imamo i ja ovo podržavam da si ti
ovo napisao i pomogao kolegi, to uopće nije upitno. Nikakvog tu nema spora. I na početku nitko se nije
ni opravdao da ne bude došao. Da li je bolestan čovjek, nije bolestan. Prema tome o ovakvoj točki ne ću
raspravljati. Mi smo ovdje imenovali čovjeka za taj posao. I ako smo ga imenovali onda je on nama
dužan podnijeti Izvještaj. I to je normalna ljudska procedura. Kod nas 70% ništa nije normalno. Niti se
ni ne pojavi, čujte ja sam danas u nemogućnosti mene će zamjeniti Antonio Babec i sve bi štimalo,
Shvaćate. Prema tome mi nemamo odgovornosti prema ničemu. Ni prema 35.mil. ni prema pet prsluka.
Načelnik – to je čista laž. Bio je danas tu i rekao da danas neće doći. Da je uključio sušaru.

Miro Kolić – sada smo na vijeću, ovdje ja imam veće ovlasti od Vas. On je trebao onda izvijestiti pet
Vijećnika ili Predsjednika vijeća i reći da suši i da ne može doći. Predsjednik Vijeća pita ima li tko još
šta za dodati? Daje se na usvajanje ova 9. točka Dnevnoga reda.
9.točka Dnevnoga reda usvojena je sa 8 „ZA i 1 “SUZDRŽAN“
Točka 10.
Usvajanje – prijedlog za Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Severin od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine. Predsjednik vijeća Željko
Krapec pročitao je 10. točku Dnevnoga reda.
Antonio Babaec se javlja – mogu samo napomenuti da u ovim Smjernicama biti će planirana
sredstva za aktivnosti stožera u iznosu od 5.000,00 kuna. To je prijedlog člana stožera iz državne uprave
za zaštitu i spašavanje da se neka sredstva izdvoje, kako bi se mogla odraditi barem neka aktivnost od
toga. Pa evo ja predlažem ako može da se tih 5.000,00 kuna uvrsti u proračun za slijedeću godinu da
možemo poslati ovakvo izvještaj. Ili da ispravim da se napiše da će biti planirana sredstva u skladu sa
proračunom 2015. samo sam to htio vidjeti sa vama. Predsjednik vijeća daje ovu točku Dnevnoga reda
na usvajanje.
10. točka Dnevnoga reda usvojena je sa 9 „ZA“ JEDNOGLASNO.
Točka 11.
Odluka za javni poziv – predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih općine Severin –
pročitao je predsjednik vijeća. Gospodin Kolić se javlja za riječ – materijal koji smo dobili ovdje, moram
priznati da ne znam, pa neka mi netko odgovori i da mi pomogne. A piše slijedeće, Savjet mladih općine
Severin osniva se kao savjetodavno tijelo općinskoga vijeća općine Severin. Pravo predlaganja
kandidata za članove općinskog vijeća imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička
vijeća, drugi registrirani oblici organiziranih mladih sa sjedištem na području općine Severin. Ovo što
ću ja reći možda je moja sramota, ali ja ne znam, ima li netko da mi to pomogne. Nemam pojma da mi
to imamo negdje da je to registrirano. Da bi netko mogao na temelju ovoga predložiti takve stvari. Ja
ako ne znam ja se izvinjavam, je li mi imamo na području općine Severin registriranu udrugu mladih.
Ako netko zna nek mi kaže ja ću sutra provjeriti.
Antonio Babec se javlja za riječ – prošlo je dvije godine od imenovanja Savjeta mladih
općine Severin. Udruga mladih i udruge koje se bave mladima, znači sve one udruge koje imaju članove
upisane npr. KUD, ribolovci, vatrogasci, športske neke udruge, koje se bave mladima. Svaka udruga
znači može predložiti nekoga. Svaka će udruga sa svojim potpisom predsjednika i svojim žigom
potvrditi da je taj mladi član, član te udruge. To je važeće. Miro Kolić – jedno pitanje učeničko vijeće.
To ne postoji u našoj općini. Antonio odgovara da ne postoji. Miro Kolić – znači prema vašem tumačenju
sve udruge registrirane na području općine Severin to mogu predlagati. Branko Raičković kaže – osim
umirovljenika. Josip Štimac – pojasnite mi koja udruga sa područja općine Severin može to predložiti.
Udruge mladih i udruge koje se bave mladima. Branko Raičković – to su udruge koje imaju mlade
članove. Recimo vatrogasci, nogometaši, može i politička stranka. Miro Kolić – politička stranka nije
udruga. Antonio Babec – drugi registrirani oblici organizacije mladih. Gospodine Miro bili ste u
Županijskoj skupštini? Imali ste Savjet mladih. Miro Kolić – političke stranke su predlagale Savjet
mladih i ništa sporno. U Županijskoj skupštini su političke stranke predlagale u taj dio. I nije ništa
sporno. Pisalo je da će stranke registrirati prostor u Županiji bjelovarsko-bilogorske i sve štima. Ja samo
ne želim poslije ovoga da mladima pošaljemo lošu poruku jedni će znati drugi ne znaju. Ona će ribolovci
reći ja nisam znao. Samo želim da prema mladima budemo fer. Ništa drugo ovdje ne predlažem. Ovdje
ne piše da političke stranke mogu predlagati. Gospodin Štimac – ja predlažem da se ovo odgodi za
slijedeću sjednicu, i da se Javni poziv formulira da ne bude dvosmislen. Jer, ovo je toliko ne jasno
prezentirano. Da je jasno ne bi izazvalo ovu polemiku. I ovu raspravu. Moj je prijedlog da odložimo.
Branko Raičković – ja mislim da je ovo jedan univerzalni javni poziv. Vjerojatno prepisan sa nekoga

mjesta gdje je to sigurno provjereno. Da li mogu stranke biti ili ne mogu piše u točki 4. kaže mora se
priložiti Rodni list, Potvrda o prebivalištu kandidata te Izvadak iz registra udruga. Znači ako stranka ima
broj u registru udruga registriran. Miro Kolić – ja sam namjerno ovdje donesao Zakon o udrugama.
Zakon o udrugama od 01.10. izričito kaže da se mora voditi registar. Znači svi koji su u registru samo
se sa te liste može predložiti. To piše Zakon koji je na snazi od 01.10. i zato ne želim da zbog birtije
odavde pošaljemo lošu poruku, nedorečenu, i složio bi se sa ovim dijelom šta je Štimac predložio, da to
doradimo i da jasno iziđemo prema mladim ljudima van. Bez dvojbe. Ovo 80% građana ne će razumjeti.
Marinko Mitrović se javlja za riječ – ja sam organizirao taj Savjet mladih uz pomoć Antonia. Mislim da
mi je Martina treća generacija. Prvo došao je nekada naputak da moramo osnovati Savjet mladih. I da
bi ga mi osnovali dok sam ja bio predsjednik Vijeća rekli smo da će biti, prva predsjednica će biti Maja
Vukadinović. Onda druga predsjednica je bila Svjetlana (tvoja kćer, Branka Raičkovića), ili mali Matić.
Branko kaže kako je Svjetlana bila zamjenica. Tako je to bilo jer u to vrijeme nitko nije ništa predlagao,
jer jedva nađeš jednoga koji to hoće. I taj jedan samo je dolazio uvijek na vijeća. Ništa nisu radili. To je
prava istina, ništa nisu radili. Sada da li ćemo ovim Javnim pozivom nešto napraviti? Da li ćemo naći
nekoga tko će to htjeti prihvatiti. Bili su oformirani a nitko ništa nije htio raditi. Mislim da od ovoga
opet neće biti ništa, jer su mladi ne zainteresirani. Imamo ta iskustva jer smo prošli to već. Miro Kolić
se uključuje i kaže kako je ovo vrlo osjetljivo pitanje za nas. Sada ćemo mi napraviti javni poziv, ja ću
kao komisija za financije u roku deset dana napraviti Javni poziv da se svi ovdje na oglasnoj ploči, jave
i da dostave dokumentaciju onu koju moraju. Tko prihvati prihvati tko ne ne. Znadete da naši ljudi još
uvijek nisu takvi da morate još drugačije reći. Ako se za ovo opredijelimo sa ovim dijelom Javnog
poziva, ja ću se ponašati dalje prema Javnom pozivu. Kada budemo imali komisiju za proračun ja ću
Javni poziv metnuti na oglasnu ploču i završeno. Ako ste me razumjeli šta sam htio reći, ako niste dobro.
Josip Štimac – predlažem da dadete na glasovanje. Da li ostaje Javni poziv u ovom obliku, a moj je
prijedlog da se pripremi pravi nedvosmislen za sljedeću sjednicu. Da se večeras ne glasa i ne raspravlja
o ovome.
Predsjednik vijeća – na prijedlog vijećnika da se glasuje za doradu Javnog poziva tko je?
Ovaj prijedlog usvojen je sa 7 “ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“
Točka 12.
Odluka o imenovanju komisije za uređivanje svečanog broja Službenog glasnika općine
Severin – predsjednik Vijeća je pročitao točku Dnevnog reda.
Miro Kolić se javlja – glasovati ću za ovaj dio zbog vremena, inače općinsko Vijeće
općine Severin ima komisiju za izbor i imenovanje. Sve komisije koje se biraju moraju proći komisiju
za izbor i imenovanje koja predlaže i daje svoje mišljenje vijeću. A predlagatelj u ovom dijelu općine
sada više ne zanima tko je bio predlagatelj, glavno nije prošlo proceduru. Da ne mislite što ću opet neke
stvari pitati već par mjeseci da pokušamo svi zajedno krenemo u smislu donošenju pravovaljanih odluka.
Branko Raičković – u razgovoru sa gospodinom Antoniem sam u načelu prihvatio. Ali
vidim da je to komisija i istog sam mišljenja kao gospodin Miro, da je trebalo proći kroz komisiju za
imenovanje da se ne bi desilo da je netko u puno komisija. Pa će onda ispasti da sam ja u dvije, tri četiri
i ne znam u koliko komisija. Znači oni vode evidenciju o tome tko je u koliko komisija. Predsjednik
Vijeća kaže kako daje ovu odluku na glasanje ako nema više nitko ništa za reći.
12. točka Dnevnoga reda usvojena je sa 9 „ZA“ JEDNOGLASNO
Točka 13.
Gospodin Kolić se javlja pod točkom 13. Dnevnoga reda – Razno – zbog ozbiljnosti
situacije sazvao sam komisiju financija i ja ću Vas samo izvijestiti, vezano, ukratko u tom dijelu, šta je
komisija zaključila što nije obaveza ponovno kažem ni vijeća, ali je red da Vi to znadete kao takovo, da
znadete o čemu se radi. Radi se o sastanku za komisije za financije, uvidom u dokumentaciju koju
imamo i koju smo dobili ovdje te smo imali sastanak sa slijedećim točkama dnevnoga reda: izvršenje

proračuna za devet mjeseci 2014. godine, dugovanje općine Severin prema dobavljačima, prijedlog
rebalansa za 2014. godinu i razno. Pod točkom Dnevnoga reda jedan sveukupni prihodi su 1.278.713,00
kuna, 48% punjenja proračuna, vrlo vrlo zabrinjavajuće prema tome mi ćemo službeno izvijestiti o tome
Vijeće. Prema dokumentaciji koju sam ja dobio iz računovodstva je 267.955,00 kuna, no načelnik mi je
rekao i dostavio u toku današnjeg dana još nekih računa koji su kao u ovoj dokumentaciji, ali oni su već
plaćeni i trebaju se skinuti. Tako da će to dugovanje biti nešto manje, prema tome dobiti ćete službeno
koliko ima čega u tom dijelu. I za prijedlog rebalansa 2014. ne znam da li ste Vi razumjeli kada sam ja
pokušao u onom dijelu reći i da nitko od Vas nema ni jedno pitanje za punjenje proračuna za 2014.
godinu. Vrlo dobro se sjećate da sam ja upozoravao da se događa nešto čudno sa proračunom, i da
jednostavno stanje nije dobro. Prvi kvartal drugi. Na nagovor načelnika i zaposlenika u općini, treći
kvartal će biti dobar, prema tome ajdemo to pričekati. Moja je greška što smo pričekali. Danas smo tu
gdje jesmo. Stanje u općini nije dobro, zato što ni jedan projekat iz proračuna nismo iz realizirali. Koja
je svrha uopće općine Severin osim ugodne sobe i plata. Mi ćemo rebalansu predložiti zakonski što
moramo. Predložiti ćemo kako napraviti proračun za iduću godinu, svi zajedno o tome razmislite.
Miroslav Baukovac se javlja – nisam se uopće planirao javiti ali vidim ovo od ŠPAR-a i sve
to bode u oči. To ne smiješ nikome ni pokazati ni spomenuti. A moram reći i ovo Izvješće načelnika o
radu, što se tiče mene kao predsjednika mjesnog odbora i suradnje sa mjesnim odborom Orovac slabi su
kontakti. Vjerojatno nema ni novaca ne može se toliko ni raditi. Ali, toliko se može. Ne surađujemo.
Bio sam tu kod načelnika, pitao sam ga u vezi zelenog otoka zašto je napravljen tako? Pitao bih načelnika
zašto svi oni kontejneri ne stanu u zeleni otok? Vidim da je sa strane jedan u igralištu. Znači taj zeleni
otok je trebao mjesni odbor Orovca koji ima pet članova odrediti gdje će taj zeleni otok doći. Znači nije
ga smio načelnik samostalno odrediti. Čiji je propust da ne stanu svi kontejneri zajedno. Nekome je
plaćen taj posao. Znači nije napravljeno kako treba, gdje treba niti se je konzultirano gdje da ga se
napravi. Orovac je dobio, tako i Severin 60 kubika kamena smo dobili pa puteve. Tu piše da su
nasipavani putevi na području općine Severin, pa sad vi razmislite šta možete sa 60 kubika posuti.
Jednostavno ništa. Vjerujem da novaca nema. Ali možemo razgovarati. Žalosno je da načelnik nije,
moja je kuća druga treća od tog zelenog otoka ja nisam ni znao da se radi dok nije bio iz betoniran i
napravljeno tako kako je. Bio sam toliko revoltiran, u pet sati sam zvao Jozu Fučka i da svako može
provjeriti, i bio sam rekao idemo pozvati sve ljude iz Orovca sazvati i stati im tu i ne dati im da se
postavi, a on mi je rekao pusti izbori će začas. Ostavi sve neka bude kako je. U samom zavoju, pa nek
bude u samom zavoju. Mislio sam da budu semafori ili neka zebra, ali vidim da nikoga to ne zanima.
Postavio bih pitanje načelniku kada će biti izbori za mjesne odbore, već su trebali biti.
Predsjednik vijeća kaže načelniku da je imao pitanje da li će na njega odgovoriti. Načelnik –
ne moram odgovoriti ja, mogu samo pod Aktualnim satom odgovoriti. Nije ovo manje napravljeno već
se četvrta kanta nalazi u igralištu gdje će djeca moći bacati smeće. Za izbore ćemo vidjeti da li će biti
sada sa predsjedničkim izborima. A ovo što se tiče samog kamena, ti si tu, dolaziš na vijeće, i koliko je
bilo u planu proračuna za nasipavanje puteva. Ta je stavka čak i prekoračena za nekih 5 do %.
Stjepan Šoštarko se javlja – ima jedan put koji je ne prohodan, Miroslav zna koji, ništa se ne
poduzima. To je ovaj ovdje uz ribnjak, lijevo gore prema zemljama. Voda je tu već oderala već šest
mjeseci, taj je put skroz neprohodan. Sada se vozi preko Zvonkove zemlje. Da li on bude zabranio ja to
ne znam. Da se dade stroj da se to poravna. To su kanali i put prema Cigleni valjda je to sad pokošeno.
Jer sirak je metar i pol, dva. I onda se je spojio. Usko je dva metra, jedva da prođeš. To bi trebalo malo
pokositi. Ljudi to prigovaraju. Put je taj potreban. Kamena nema da ga ima da se tu malo zasuje. Makar
da se poravna. Načelnik – a kada dođe do rebalansa proračuna budu rekli tu je stavku prebacio 15%.
Marinko Mitrović – sada se budem uključio na tu temu mislim na puteve. Treba se aktivirati
komunalni redar. A komunalnom redaru budemo mi svi morali pomoći. Dok padaju kiše ljudi sami
uništavaju puteve. Kada oru zemlju koliko ima uratina. Ljudi se okreću na putu. Na nama bi bilo da
kažemo za svakoga taj radi to. A ne da stalno popravljamo puteve. Mi popravljamo puteve što netko
namjerno radi. Onda ćemo imati puteve kako treba. Dok to ne budemo radi onda nećemo putove imati.
I zato zapamtite i piši to u Zapisnik kada ga budem vidio da se bude okretao na puteve i bude radio
uratine prijaviti ću ga komunalnom redaru. A on će dalje raditi postupak prema njemu. Jer, mi nećemo
popravljati puteve što netko namjerno uništava. I zato nisam za onu opciju, idemo tri kamiona kamena,
idemo sto metara pravog puta i da završimo s putevima. Baukovac Miroslav uključio bi se u ovo što
Marinko priča. Načelnik me nazvao i rekao dolazi ti buldozer ustvari greder i znaš kuda ga budeš poslao.
Čovjeka sam odveo na Bukvine i rekao i ne idi na taj put. Ako treba dva dana, dva dana nemoj mi se

makivati dok ga ne urediš. Stvarno čovjek je napravio put. Dok sam ja došao drugi dan netko je sa
tanjuračama prošao i on ga je pretanjurao. Marinko Mitrović – i znači netko treba reagirati i do tad
nećemo imati puta. I nitko ništa ne govori svi šute. Općina je platila i napravljeno je a… - kaže Miroslav
Baukovac.
Ivan Bažulić – može li mi netko odgovoriti je li slobodno seljanin smije uzorati put i onda ga
pretanjura i da se vozimo. Ne smije, odvesti ću te da vidiš. Taj je put bio kao slika, i od jedanput se je
napravilo…. Ja sam ga opomenuo, pa mi je rekao ti nisi moj gazda. Predsjednik vijeća Željko Krapec
pita javlja li se tko još pod ovom točkom razno? Ako nema završavamo ovu 9. sjednicu. Hvala lijepo.
Predsjednik vijeća Željko Krapec zatvara 9. sjednicu općinskog Vijeća
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Sjednica je završila u 20:05 sati.
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