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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/13-01/01
UR. BROJ: 2123/04-02/13-01
U Severinu, 02.01.2013.
Na temelju članka 35. točke 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 34.
Statuta Općine Severin („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 21/09, 10/10 i
16/10), zbog isteka Ugovora o privremenoj koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – opskrbe
potrošača pitke vode iz sustava mreže vodovoda na području Općine Severin od 29.12.2009. godine,
sklopljenog sa Metalprodukt d.d. Šandrovac, Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 24. sjednici
održanoj 02.01.2013. godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova opskrbe
pitkom vodom na području Općine Severin.
Članak 1.
Komunalnom poduzeću Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Sv. Andrije 14,
43240 Čazma, povjerava se obavljanje komunalnih poslova opskrbe pitkom vodom na području
Općine Severin na određeno vrijeme, sve dok tvrtka Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o., Dr. Ante
Stračevića 8, Bjelovar, ne stekne zakonske uvjete za pružanje javne usluge vodoopskrbe pitkom
vodom na području Općine Severin.
Članak 2.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova opskrbe pitkom vodom na području
Općine Severin, zaključiti će sa distributerom iz članka 1. ove Odluke Općinski načelnik Općine
Severin, a kojim će se utvrditi cijena usluga i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 1. ove
Odluke.
Cijena usluga i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 1. neće se mijenjati u
odnosu na uvjete i cijene utvrđene Ugovorom o privremenoj koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti – opskrbe potrošača pitke vode iz sustava mreže vodovoda na području Općine Severin od
29.12.2009. godine, sklopljenog sa Metalprodukt d.d. Šandrovac.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Općinskom glasniku Općine Severin“.

Općinsko vijeće Općine Severin
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Marinko Mitrović

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/13-03/01
URBROJ: 2123/04-02/13-03
Severin, 08.01.2013. god.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i
članka 58. Statuta Općine Severin („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj
21/09, 10/10 i 16/10), Načelnik Općine Severin donosi
ODLUKU
o pomoći za opremu novorođenog djeteta
u obitelji u 2013. godini.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta u obitelji, te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja
u 2013. godini.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo
roditelji.
Članak 2.
Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i koristiti
roditelj:
 za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinaca 2013. godine,
 koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Severin
najmanje 1 (jednu) godinu prije rođenja djeteta.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 1.000,00 kn
(tisuću kuna).
Sredstava iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu u roku od 60 dana
od dana podnošenja zahtjeva na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika.
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Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji,
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin u roku od sedam mjeseci od dana
rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.






Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:
preslike osobnih iskaznica roditelja,
potvrdu o prebivalištu roditelja i djeteta,
rodni list za novorođeno dijete i
presliku kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice jednog od roditelja, na
koji će biti isplaćena pomoć.
Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Severin utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti za
isplatu sredstava za opremu novorođenog djeteta u smislu ove Odluke, te ako su ispunjeni svi
uvjeti za isplatu izdaje rješenje o isplati pomoći, ili ako nisu ispunjeni svi uvjeti za isplatu,
izdaje rješenje o odbijanu zahtjeva za isplatu.
Članak 6.
Sredstava za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Severin za 2013.
godinu na poziciji 372 «naknade građanima iz proračuna».
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SEVERIN
Načelnik
Općine Severin
Žarko Žgela

„Službeni glasnik Općine Severin“ je službeno glasilo Općine Severin.Izdaje ga po potrebi Općina
Severin, Severin 137, 43 274 Severin.
Za izdavača:Žarko Žgela, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik:Dijana Turniški mag. ing. agr., pročelnik
Tel.:043/ 889-056, fax.:043/ 889-011
www.severin.hr, e-mail:opcina-severin@bj.t-com.hr, e-mail:procelnica@severin.hr
Naklada: 30 primjeraka
Tisak:Općina Severin, Jedinstveni upravni odjel općine
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