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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 Mandatna komisija 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 
URBROJ:  2123-04-02-19-02  
  
Severin, 14. ožujka 2019. 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA MANDATA 
VIJEĆNIKA BABEC ANTONIA 

 
 
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Severin u svezi sa prestankom 
mirovanja mandata vijećnika Babec Antonia, Općinskom vijeću podnosi na znanje 
sljedeće Izvješće: 
  
Vijećnik Babec Antonio stavio je temeljem članka 79. stavka 2. Zakona o lokalnim 
izborima („Narodne novine“, broj 144/12) svoj mandat u mirovanje zbog obnašanja 
nespojive dužnosti 

 
Sukladno članku 79. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, član predstavničkog tijela 
nastavlja s obnašanjem dužnosti ako podnese pisanih zahtjev predsjedniku 
predstavničkog tijela. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana 
podnošenja pisanog zahtjeva. 

 
Vijećnik Babec Antonio dana 01. veljače 2019. godine prestao je obnašati nespojivu 
dužnost te je u roku propisanom u članku 79. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, 
dana 07. veljače 2019. godine dostavio izjavu o prestanku mirovanja mandata, te su 
se 15. veljače 2019. godine stekli uvjeti da nastavi s obnašanjem dužnosti vijećnika 
Općinskog vijeća Općine Severin.  

 
 
 
           PREDSJEDNIK  
            GORAN BOTA 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 021-06/19-01/01 

URBROJ: 2123-04-02-19-02 

 

U Severinu, 28. ožujka 2019. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 10 i 11. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

(„Službeni glasnik Općine Severin“ broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Severina na 

svojoj 13. sjednici  održanoj dana 28.03.2019. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Severin 

 

članak 1. 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Severin izabran je Nebojša Verić. 

 
 

članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Severin“. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                    Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA : 022-05/19-01/02 

UR. BROJ : 2123-04-02-19-01 

 

Severin,  28. ožujka 2019. 

 

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Općinsko vijeće Općine Severin na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. donijelo je 

 
O D L U K U 

o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu 

za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01. srpnja 2018. 

godine do 31. prosinca  2018. godine. 

 

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Severin». 

 

           
 Predsjednik Općinskog vijeća 

                               Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinski načelnik 

 

 

KLASA: 022-05/19-01/01 

URBROJ: 2123-04-01-19-01 

 

U Severinu, 22. veljače 2019. 

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) donosim 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
načelnika Općine Severin za period 

od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 
 
I. UVODNI DIO 
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da Općinski 
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih 
akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava 
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire 
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice 
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i 
rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene 
Statutom. 
Provedbu navedenih zadaća Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima 
i konzultacijama, radnim dogovorima, te kroz djelovanje radnih tijela. 
Struktura zaposlenih u Općini Severin za vrijeme izvještajnog perioda: 

- načelnik 
- pročelnica JUO Općine Severin (od 02. srpnja 2018. godine) 
- administrativna referentica (od 07. kolovoza 2018. godine) i  
- komunalni redar. 

Proračunsko računovodstvo Općine Severin i financijsko poslovanje prebačeno je u 
Financijsku agenciju u Bjelovaru tijekom 2014. godine. Poslovna suradnja nastavlja 
se i dalje, odnosno i u 2018. godini. Mjesečna naknada za njihov rad iznosi 3.375,00 
kuna, odnosno od prosinca 2018. godine iznosi 4.125,00  kuna. Do povećanja cijene 
je došlo zbog povećanog obujma posla (sedam djelatnica programa Snaga 
zajedništva -  zaželi). 
U lipnju 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom 
radu - Revitalizacija javnih površina, između Općine Severin i Zavoda za 
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zapošljavanje za troje osoba sa područja naše Općine i to za razdoblje od 20. lipnja 
do 19. prosinca 2018. godine, u iznosu od 74.403,54 kuna. 
Od 02. studenog 2018. godine zaposleno je sedam žena s područja naše Općine 
putem projekta Snaga zajedništva -  program Zaželi, na rok od 24 mjeseca. 
             
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
U ovom izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani 
prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti načelnika. 
Sukladno ovlaštenjima iz Statuta Općine, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi 
akata, izvješća i očitovanja o proračunu, investicija i projekata, te niz prijedloga iz 
područja komunalnih djelatnosti, poljoprivrede, gospodarstva, kulture i sporta. 
Održavao sam sastanke sa gospodarstvenicima, Mjesnim odborima, Udrugama i 
mještanima Općine s kojima pokušavam riješiti probleme koji se jave na obostrano 
zadovoljstvo. Mještane Općine Severin i dalje primam svakodnevno kada mi se 
obraćaju radi rješavanja svojih problema, od komunalnih, prostornih, socijalnih, 
kulturnih, sportskih, gospodarskih do svih ostalih. Nastojim ih u što skorijem periodu 
riješiti na obostrano zadovoljstvo. 
Sudjelujem na sastancima sa čelnicima Bjelovarsko – bilogorske županije, 
Županijske uprave za ceste, Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije te 
ostalim čelnicima bitnima za razvoj Općine. 
Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, kao i koordinacijama i 
susretima sa čelnicima susjednih gradova i Općina naše Županije.  
 
             
U PODRUČJU GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE I  OSTALIH INVESTICIJA 
IZVRŠENO JE SLIJEDEĆE: 
 
Uređivan je okoliš crkve Sv. Ivana Krstitelja.  
Značajan dio sredstava i ove godine osiguran je i utrošen na održavanje svih javnih 
zelenih površina, te groblja na području Općine, te se redovito održava košnja svih 
javnih površina na području naše Općine. 
Dovršena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste Severin-Lasovac. Temeljem Ugovora 
o sufinanciranju broj: 08-F-I-0165/18-07 sklopljenog između Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije i Općine Severin za financiranje navedenih radova 
Općina je primila iznos od 200.000,00 kuna. 
Asfaltirana je i cesta Orovac - Orovački vinogradi NC 041. 
Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Severin-Ciglena od strane Agencije za plaćanja 
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplaćen je Općini predujam od 50% tj. 
iznos od 1.022.151,37 kuna u prosincu 2018. godine. 
Sanirani su poljski putevi navoženjem kamena.  
Redovno je financiran rad Vatrogasne zajednice Općine Severin sukladno Zakonu o 
vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje programa na području 
Općine. Vatrogasnoj zajednici uplaćena su i izvanredna sredstva za podmirenje 
dugovanja po sudskoj presudi, sukladno odluci Vijeća Općine Severin. 
Na području Općine Severin kontinuirano je tijekom 2018. godine od strane 
Općinskog načelnika praćeno slijedeće: 

 opskrba pitkom vodom 

 obavljanje dimnjačarskih usluga 

 održavanje čistoće   
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 uređenje groblja 

 održavanje javnih površina  

 održavanje javne rasvjete    

 održavanje nerazvrstanih cesta 

 zimska služba. 
Nastavljeno je isplaćivanje subvencija našim mještanima u obliku subvencioniranja 
veterinarskih usluga.    
 
 
U PODRUČJU OBRAZOVANJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, TE SOCIJALNE 
SKRBI I ZDRAVSTVA IZVRŠENO JE SLIJEDEĆE: 
 
U okviru proračuna izdvajaju se sredstva za sufinanciranje autobusnih karata svim 
učenicima srednjih škola sa područja Općine. 
Učenicima osnovne škole i ove godine podijeljeni su paketi sa školskim priborom. 
U prosincu smo darovali najmlađe mještane naše Općine prikladnim poklon 
paketima, a bila je organizirana i podjela prigodnih darova svim mještanima Općine 
Severin (kalendar za 2019. godinu, svečani  broj Službenog glasnika Općine Severin, 
prigodne kemijske olovke i upaljači). 
Nastavili smo sa Programom socijalne pomoći koji se odnosi na pomoć za prehranu 
osoba slabijeg imovinskog stanja i obavljena je podjela novčanih sredstava za ogrjev 
najugorženijm stanovnicima naše Općine u iznosu od 14.250,00 kuna. 
U prosincu smo snosili troškove pogreba našeg mještanina Dragutina Čikana). 
Putem projekta Snaga zajedništva - programa Zaželi omoguoćili smo da pomoć 
dobije 28 korisnika sa područja naše Općine. 
Pratio se tijekom godine rad udruga na području Općine Severin te se je izlazilo u 
susret njihovim potrebama (osiguran je prostor za djelovanje Udruge umirovljenika 
Općine Severin, donirani su opanci i šeširi za rad KUD-a Palična,...). 
Nastavljeno je financiranje rada igraonicu u okviru KUD-a Palična. 
Financijskom podrškom sportskih udruga sa područja Općine osiguravamo djeci, 
mladima i ostalima stanovnicima Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim 
aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje sporta kao 
zdravog načina života. Kroz sufinanciranje redovnog rada podupiremo rad sportskih 
udruga. 
  
III. ZAKLJUČAK 
Podneseno izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Severin odnosi se za 
razdoblje od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, te sadrži prikaz 
poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine 
Severin. 
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu u Općini Severin, a u 
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom nastojao je u izvještajnom 
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za 
što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Severin.  
 

Općinski načelnik 
Žarko Žgela 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/04 

UR. BROJ: 2123-04-02-19-01 

 

U Severin, 28. ožujka 2019. godine 

 

 

Temeljem članka 20. stavak 1., Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( 

Narodne novine br. 94/13, 73/17i 14/19) i temeljem članka 35. stavaka 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Općinsko 

vijeće Općine Severin na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 28.ožujka 2019. godine 

donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Severin za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Severin za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u„Službenom glasniku 

Općine Severin. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                        

                                                                                                Jasmin  Morosavljević  
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinski načelnik 

 
 

KLASA: 363-01/19-01/03 
URBROJ: 2123-04-01-19-01 
 
U Severinu, 28. ožujka 2019. 
 
 

 
IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
na području Općine Severin za 2018. godinu 

 
 
 

1. Uvod 
 
 

Prostor koji danas obuhvaća Općina Severin nalazio se prije novog teritorijalno-
političkog ustrojstva u bivšoj Općini Bjelovar, koja se je 1992. godine „podijelila“ na 
grad Bjelovar i pet općina. Među kojima je i Općina Nova Rača, iz koje se je izdvojila 
Općina Severin 1997. godine. 
06. veljače 1997. godine formirana je Općina Severin kao najmanja općina na 
području Bjelovarsko – bilogorske županije. Općina Severin ima dva naselja, Severin 
i Orovac, te se prostire na površini od 25,91 km2 i čini 0,96% ukupne površine 
Bjelovarsko – bilogorske županije. U naselju Severin je sjedište općine, a mjesna 
samouprava je organizirana kroz dva Mjesna odbora, Severin i Orovac.  
 
 

2. Zakonske obveze o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Severin 
 

Obveza izrade plana gospodarenja otpadom Općine Severin propisana je člankom 
21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17 i 
14/19). Izradom plana gospodarenja otpadom osigurava se prilagođavanje i 
implementacija ciljeva i mjera porpisanih temeljnim nacionalnim dokumentima iz 
područja gospodarenja otpadom na području Općiine Severin. 
Plan gospodarenja otpadom Općine Severin za razdoblje 2018.-2023. godine, 
sukladno zakonskim odredbama, izradio je 21. svibnja 2018. godine Prostor EKO 
d.o.o. Bjelovar. Općinsko vijeće Općine Severin navedeni je Plan  usvojilo na 8. 
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sjednici održanoj  12. lipnja 2018. godine te je Plan dostavljen nadležnom 
Ministarstvu i objavljen u Službenom glasniku Općine Severin broj 02/2018. 
Sukladno Planu i članku  20. Zakona o o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine 94/13, 73/17 i 14/19) jednom godišnje (do 31.03. tekuće godine za prethodnu 
kalendasku godinu), općinski načelnik je u obvezi podnijeti predstavničkom tijelu 
Općine Severin izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom. Te, se poglavito 
osvrnuti na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitost poduzetih mjera. 
 
 
 

3. Mjere prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Severin 
 
 

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu 
sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvedenog otpada i otpada iz poljoprivrede i 
šumarstva. 
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom. Općina je nadležna osigurati javnu uslugu 
prikupljanja komunalnog otpada. Način korištenja javne usluge za prikupljanje 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, planirani broj primopredaja je jedan 
put u dva tjedna. Volumen spremnika za miješani komunalni otpad je 240 L. 
Prikupljanje komunalnog otpad sa područja Općine Severin, naselja Severin i Orovac 
povjeren je Komunalcu d.o.o. Bjelovar.  
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se po potrebi. Lokacije zelenih 
otoka na području Općine Severin,te broj i vrsta spremnika: 
 

RB Naselje  Ulica – opis mjesta Papir i 
karton 

Plastika i 
metal 

Staklo 

1. Severin Kod zgrade Općine 
(Severin 137) 

1 1 1 

2. Severin Kod škole (Severin 
239) 

  1 

3. Orovac Kod igrališta (Orovac 
36) 

1 1 2 

                                                    UKUPNO:            2                      2   4 

 
Učestalost odvoza komunalnog otpada u 2018. godini je 2x mjesečno. Prema 
podacima Komunalca d.o.o. iz Bjelovara odložene količine miješanog komunalnog 
otpada u Općini Severin je  69.219,00 kg. Zbrinjavanje sakupljenog otpada sa 
područja Općine Severin odvozi se na odlagalište neopasnog otpada „Doline“ koje je 
službeno odlagalište Grada Bjelovara, okolnih općina, pa tako i uključujući Općinu 
Severin.  
 
 

4. Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta otpada na 
području Općine Severin 
 
 

„Divlja odlagališta“ su lokacije na koja su neodgovorne pravne i fizičke osobe 
odlagale svoj otpad bez ikakvih za to predviđenih dozvola. Na „divljim odlagalištima“ 



„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“                                                       Broj 1 2019 

 

11 
 

većinom se nalazi odbačeni glomazni i građevinski otpad. Nelagalno odlagalište 
komunalnog otpada „Stara ciglana“ koje se nalazi na području Općine Severin 
zatvoreno je 2001. godine, no još nije sanirano. Lokacija odlagališta Stara ciglana 
nalazi se oko 2,5 km sjeveroistočno od središta naselja Severin. Lokacija se nalazi 
djelomično na području naselja Severin, a djelomično na području naselja Lasovac 
koji priprada pod Općinu Šandrovac.  
Između Općine Severin i Općine Šandrovac potpisan je Sporazum o međusobnom 
uređenju prava i obveza u vezi zajedničke sanacije deponija „Stara Ciglana“, dana 
15.03.2016. godine. Prema sporazumu koji je potpisan između Općina Severin i 
Šandrovac suglasno su utvrdile da je za potrebe realizacije projekta sanacije i 
zatvaranje predmetnog deponija potrebno provesti postupak Javne nabave, radi 
odabira najpovoljnijeg izvođača predmetnih radova, a sve kako bi se od nadležnog 
Fonda za energetsku učinkovitost Republike Hrvatske mogla privući sredstva 
potrebna za izvršenje predmetnih radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada. 
Sve radnje koje je potrebno obaviti prije započinjanja i realizacije zajedničkog 
projekta sanacije i zatvaranja predmetnog deponija kao što su pokretanje postupka 
provedbe javnog natječaja, prikupljanja odgovarajućih ponuda, kao i cjelokupan 
posao u svezi provedbe postupka javne nabave pribave sredstva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, ishođenje svih lokacijskih, građevinskih, uporabnih 
dozvola, te drugih upravnih akata, obvezuje se izvršiti i o svom trošku provesti 
Općina Severin. 
 
 

5. Izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije odlagališta 
otpada na području Općine Severin 
 

 
Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, provođenje 
potrebnih ispitivanja, provedbu sanacije te monitoring lokacije postojećeg odlagališta 
„Stara ciglana“ iznosi oko 2.500.000,00 kn. Naš plan je da jedan mali postotak plati  
jedinica lokalne samouprave, odnosno Općina Severin, dok bi se ostala  sredstva za 
sanaciju pribavila iz sredstava Europske unije preko Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 
Općina Severin je u kontinuiranom kontaktu sa predstavnicima Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u cilju postizanja konačnog cilja-sanacije 
odlagališta. Najveću prepreka u ostavarivanju tog cilja predstavljaju financije budući 
da zbog nesređenih imovinsko pravnih odnosa nismo do sada bili prihvatljivi prijavitelj 
za sredstva EU. I ove godine uputili smo zamolbu Fondu za pomoć pri rješavanju 
ovog problema koji nadilazi kapacitete Općine Severin.   
 
 
 

 
Općinski načelnik 

Žgela Žarko 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 
 

KLASA: 363-01/19-01/02 

UR. BROJ: 2123-04-02-19-01 

 

U Severinu, 28. ožujka 2019. 

 

  

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 

13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. donosi 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o radu 

komunalnog redara za 2018. godinu. 

 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Severin usvaja Izvješće o radu komunalnog redara za 

razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine. 

 

Članak 2 
Izvješće iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u njenom 

prilogu. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Severin“. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin 

Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-01/19-01/03 
URBROJ: 2123-04-02-19 

 

U Severinu, 28. ožujka 2019. 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Općinsko vijeće 

Općine Severin  na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. usvojilo je 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE SEVERIN ZA 2018. godinu 

Članak 1. 

Program socijalnih potreba Općine Severin za 2018. godinu, Klasa: 550-01/17-01/07, 

Ur.broj: 2123/04-02/17-01 od 21.12.2017. godine («Službeni glasnik Općine Severin» 

06/17) i Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2018., Klasa: 550-

02/18-01/01, Ur. broj: 2123/04-02/18-01 od 28.12.2018. («Službeni glasnik Općine 

Severin» 05/18) izvršeni su u slijedećim iznosima: 

Oblici pomoći Planirano Izvršeno 

Pomoći za opremu za novorođenčad 3.000,00 4.000,00 

Pomoć Crvenom križu 2.300,00 2.300,00 

Pomoći socijalno ugroženim obiteljima - prehrana 5.400,00 5.400,90 

Pomoć za trošak ogrjeva  14.250,00 14.250,00 

Sufinanciranje cijene mjesečnih autobusnih karti 17.000,00 13.863,90 

Darovi djeci  10.000,00 5.500,00 

Rad dječje igraonice  42.000,00 42.000,00 

Ukupno:  93.950,00 87.314,80 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Severin».            

Predsjednik Općinskog vijeća  

Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

 
KLASA: 363-01/19-01/06 

UR. BROJ: 2123-04-02-19-01 

 

U Severin, 28.ožujka 2019. godine 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik 

Općine Severin“ 1/18) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 13. sjednici  

održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donosi 

 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika  

o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu 

 

Članak 1. 
 Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenjui programa gradnje i 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Severin za 2018. 
godinu. 
 

Članak 2. 
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u„Službenom glasniku 
Općine Severin. 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                        
                                                                                                Jasmin  Morosavljević  
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinski načelnik 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/05 
UR. BROJ: 2123-04-01-19 
 
U Severinu, 28. ožujka 2019. 
 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
68/18, 110/18) i članka 51. Statuta OpćineSeverin ("Službeni glasnik Općine Severin" 
broj 1/18, Općinski načelnik Općine Severin, podnosi Općinskom vijeću Općine 
Severin 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju programa 

gradnje i održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je u  2018. godini  izvršen  Program gradnje i održavanja  objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:   

 

JAVNA RASVJETA Planirano za 
2018. godinu 

Izvršeno u 
2018. godini 

 70.000,00 49.501,00 

Električna energija 40.000,00 33.197,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 16.304,00 

   

ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH 
POVRŠINA 

Planirano za 
2018. godinu 

Izvršeno u 
2018. godini 

 177.798,00 177.837,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održ. javnih 
površina 

134.596,00 134.596,00 
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Iznošenje i odvoz komunalog otpada 2.138,00 428,00 

Odvoz komunalnog otpada 3.812,00 5.561,00 

Geodetsko katastarske usluge 100,00 100,00 

Uređenje prostora 37.152,00 37.152,00 

OSTALE KOMUNALNE USLUGE Planirano za 
2018. godinu 

Izvršeno u 
2018. godini 

 10.321,00 13.749,00 

Deratizacija i dezinsekcija 9.168,00 9.168,00 

Dimnjačarske i ekološke usluge 403,00 403,00 

Ostale komunalne usluge 750,00 4.178,00 

   

ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE I OBJEKATA 

Planirano za 
2018. godinu 

Izvršeno u 
2018. godini 

 89.486,00 117.322,00 

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.245,00 16.304,00 

Održavanje cesta i mostova 79.370,00 101.018,00 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.871,00 0,00 

   

CESTOVNA INFRASTRUKTURA Planirano za 
2018. godinu 

Izvršeno u 
2018. godini 

 1.248.008,00 1.241.821,00 

Ceste  1.248.008,00 1.241.821,00 

 

 

 
Načelnik Općine Severin 

Žarko Žgela 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

 

Klasa: 400-06/19-01/01 
Urbroj: 2123/04-02/19-01 
 
U Severinu, 28. ožujka 2019. 
 

Temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17)  i čl. 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, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Općinsko 
vijeće Općine Severin na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine usvaja: 

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA UDRUGAMA 
IZ PRORAČUNA OPĆINE SEVERIN ZA 2018. GODINU 

 
Članak 1. 

Sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine 
Severin za 2018. godinu: Klasa: 402-08/18-01/11  Urbroj: 2123/04-01/18-01 od 01. 
ožujka 2018. godine koju je donesao općinski načelnik Općine Severin, planirano je i 
ostvareno u slijedećim iznosima: 

Redni 
broj 

Prijavitelji 
programa/projekta 

OIB Iznos 
sufinanciranja (kn) 

Isplaćeni iznos 
sufinanciranja 

(kn) 

1. KUD „Palična“ 
Severin 

59400267681 42.000,00 42.000,00 

2. KUD „Palična“ 
Severin 

59400267681 15.000,00 15.000,00 

4. ŠRD „Slavija“ 
Severin 

25590053744 11.000,00 11.000,00 

5. LU „Srnjak“ Severin 19900300212 5.000,00 5.000,00 

6. Udruga umirovljenika 
Općine Severin 

49901489264 4.000,00 4.000,00 

  UKUPNO:          77.000,00 77.000,00 

 
Članak 2. 

Izvješće o isplaćenim financijskim sredstvima udrugama iz proračuna Općine Severin 
za    2018. godinu objavit će se „Službenom glasniku Općine Severin“. 
         

Predsjednik Općinskog vijeća  
Jasmin Morosavljević 



„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“                                                       Broj 1 2019 

 

22 
 

                                      
                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinsko vijeće 

 

KLASA:363-02/19-01/01 
URBROJ:2123-04-02-19-01 
 
U Severinu, 28. ožujka 2019. 
 
Temeljem članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), članka 31. 

Statuta Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 01/18), Općinsko vijeće 

Općine Severin na svojoj 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine  donosi  

 

 
ODLUKU  

o osnivanju vlastitog pogona 
Općine Severin 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Severin ( u daljnjem tekstu: 

Vlastiti pogon) radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine 
Severin: 

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila; 

2. održavanje javnih zelenih površina; 

3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;  

4. održavanje groblja; 

5. održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih 
cesta); 

 

 
Članak 2. 

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.  
Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti određenih ovom 
Odlukom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, posebnom zakonu, na 
zakonu utemeljenim propisima i ovoj Odluci.  
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Članak 3. 
Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Severin.  
 
 

 
Članak 4. 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.  
           Upravitelja Vlastitog pogona imenuje i razrješava općinski načelnik. 
          Upravitelj vlastitog pogona kao organizacijske jedinicie Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Severin je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
 
 

Članak 5. 
Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara općinskom 

načelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada Vlastitog 
pogona.  

Upravitelj Vlastitog pogona temeljem posebne ovlasti općinskog načelnika 
sklapa ugovore s drugim fizičkim i pravnim osobama.  

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u vezi s radom upravitelja 
Vlastitog pogona, te ostalih zaposlenih  u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
 

 
Članak 6. 

Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko 
materijalne, pravne i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Severin. 
 
 
 

Članak 7. 
Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona uređuje se ovom odlukom o osnivanju 

vlastitog pogona te pobliže uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona koji 
donosi Općinsko vijeće Općine Severin.  
 
 
 

Članak 8. 
Sredstva potrebna za početak rada i rad Vlastitog pogona osiguravaju se u 

Proračunu Općine Severin.  
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Članak 9. 
Godišnji plan i program Vlastitog pogona donosi upravitelj pogona uz 

prethodnu suglasnost općinskog načelnika.  
          Vlastiti pogon može izvršavati godišnji plan i program u visini sredstava 
planiranih Proračunom Općine Severin. 
           Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-
računovodstvenim propisima odnosno Zakonu o proračunu.  
 
 
 

Članak 10. 
Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini 

sredstava planiranih Proračunom Općine Severin za tekuću godinu, na temelju 
godišnjeg plana i programa Vlastitog pogona.  
 

Vlastiti pogon ne može bez prethodne suglasnosti općinskog načelnika 
stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu jedinice lokalne 
samouprave na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona.  

 
 

 
Članak 11. 

Nadzor nad poslovanjem Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik.  
U obavljanju nadzora, općinski načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu 
sa zakonom i općim aktima Općine Severin.  
 

 
 

Članak 12. 
Vlastiti pogon se ukida odlukom Općinskog vijeća Općine Severin.  

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona, Općina Severin preuzima svu imovinu, prava i 
obveze ukoliko se odlukom o ukidanju ne odredi drugačije.  
 

 
 

Članak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Severin. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinsko vijeće 

 

KLASA:363-02/19-01/01 
URBROJ:2123-04-02-19-02 
 
U Severinu, 28. ožujka 2019. 
 
Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 ), članka 31. 
Statuta Općine Severini ( Službeni glasnik Općine Severin 1/18 ) i članka 7. Odluke o 
osnivanju Vlastitog pogona Općine Severin KLASA: 363-02/19-01/01  URBROJ: 
2123-04-02-19-01 od 28. ožujka 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Severin na 
13. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donosi  

 

PRAVILNIK 

o poslovanju Vlastitog pogona Općine Severin 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona Općine Severin (u 

daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na 

području Općine Severin, način organizacije poslovanja, način planiranja poslova, 

broj potrebnih djelatnika, opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim 

uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova kao i druga pitanja od značaja za njegov 

rad.  

 

II. DJELOKURG RADA VLASTITOG POGONA 

Članak 2. 

Poslovi Vlastitog pogona utvrđeni se Odlukom Vijeća Općine Severin o osnivanju 

Vlastitog pogona KLASA: 363-02/19-01/01  URBROJ: 2123-04-02-19-01 od 28. 

ožujka 2019. godine.  

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 

Vlastiti pogon komunalne poslove obavlja samostalno u granicama utvrđenim 

Zakonom, drugim propisima i aktima Općine Severin. 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO 

Članak 3. 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona, kojeg imenuje i razrješava Općinski 

načelnik. 
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Upravitelj Vlastitog pogona Općine Severin kao organizacijske jedinice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Severin je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 4. 

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara Općinskom 

načelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost 

rada Vlastitog pogona.  

Ugovore sa drugim fizičkim i pravnim osobama Upravitelj pogona može zaključiti 

isključivo na temelju ovlasti Općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 

Upravitelj pogona donosi godišnji plan i program rada. 

Godišnji plan i program rada sadrži opći prikaz poslova i zadataka Vlastitog pogona, 

potreban broj izvršitelja za realizaciju programa i plan sredstava za njegovu 

realizaciju.  

Godišnji plan i program rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za narednu 

godinu. 

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je Općinskom načeniku podnijeti izvješće o 

izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona najkasnije do 31.03. za 

prethodnu godinu. 

Članak 6. 

Tjedno radno vrijeme zaposlenih u Vlastitom pogonu organizirano je u pet/šest 

radnih dana: 40 radnih sati tjedno.  

Za vrijeme intenzivnog obavljanja sezonskih poslova košnje trave i sl., radno vrijeme 

se može preraspodijeliti na najviše 48 sati u 6 radnih dana tjedno.  

Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog 

radnog vremena može trajati najduže 4 mjeseca, osim ako kolektivnim ugovorom nije 

drugačije određeno, u kojem slučaju ne može duže trajati od 6 mjeseci.  

 

Članak 7. 

Naziv radnih mjesta s opisom poslova i brojem izvršitelja u Vlastitom pogonu utvrđuje 

se kako slijedi:  

 

1. NAMJEŠTENIK - KOMUNALNI RADNIK  

Kategorija: IV 

Potkategorija: namještenik II. Potkategorije 

Razina: 2. 

Klasifikacijski rang: 13. 

Potrebno stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola, vozačka 

dozvola ''B'' kategorije, osposobljenost za rukovanje motornom pilom, 

motornom krčilicom ( trimerom ), motornom kosilicom 

a) Poslovi i zadaci 

 održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih 
vozila; 
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 održavanje javnih zelenih površina; 

 održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;  

 održavanje groblja; 

 održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih 
cesta); 

 Održavanje groblja i objekata Općine Severin 

 briga o ispravnosti i funkcionalnosti voznog parka  

 briga o ispravnosti i funkcionalnosti opreme za rad 

 dostava obavijesti, poziva, pošte i slično 

 obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja Vlastitog pogona i 

Općinskog načelnika. 

b) Broj izvršitelja: 1 

Stupanj odgovornosti: koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 

kojima namještenik radi. 

Složenost poslova: stupanj složenosti poslova koji uključuje obavljanje 

pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina 

tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka. 

 

Članak 8. 

Ukoliko tijekom godine dođe do povećanja obujma sezonskih komunalnih poslova u 

Vlastitom pogonu se može sklapati ugovori sa drugim pravnim ili fizičkim osobama na 

određeno vrijeme.   

Članak 9. 

Plaće i druga primanja službenika i namještenika Vlastitog pogona utvrđuju se na 

način propisan Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi 

( NN br. 28/2010 ), Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika, 

te ovom Odlukom. 

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 

koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće 

uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.  

Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u lokalnim jedinicama utvrđuje 

se odlukom načelnika.  

Sredstva za plaće zaposlenih osiguravaju se iz Proračuna Općine Severin. 

 

Članak 10.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Severin. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
             Jasmin Morosavljević 
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„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:Antonio Babec  

Tel.:043/ 889-056, fax.:043/ 889-011 

www.severin.hr,  e-mail:opcina-severin@bj.t-com.hr,  

 
Naklada: 30 primjeraka 

Tisak:Općina Severin, Jedinstveni upravni odjel općine 

 

 

http://www.severin.hr/

