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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinsko vijeće 

 

 
 
KLASA: 402-01/19-01/6 
UR. BROJ: 2123-04-02-19-01 
 
 
Severin, 23.  prosinca 2019. 
 
 
 
Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 100. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19) i 
članka 31. Statuta Općine Severin ("Službeni glasnik Općine Severin", 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Severin na 16. sjednici održanoj dana 23.  prosinca 2019. 
donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini 
 

 
 

Članak 1. 
 
 
U odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini KLASA: 402-01/18-01/01UR.BROJ: 
2123-04-02-18-01 mijenja se: 
 
Članak 2. i sada glasi: 
„Sredstva za redovito godišnje financiranje osigurana su u proračunu Općine Severin 
za 2019. godinu u iznosu od 10.100,00 kn.“ 
 
Članak 5. i sada glasi: 
„Prema kriterijima iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za 
svakog vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 1.000,00 kuna. 
Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi: 
 



„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“                                                             Broj 5                                                        2019 

 

3 
 

 
Red.
broj 

 
Politička stranka i nezavisni 

vjećnik 

Broj 
vijećnica/ka 

   Ž          M 

 
Godišnji iznos u 

kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica 
(HDZ) 

1 4 5.100,00 

2. Hrvatska seljačka stranka (HSS)  3 3.000,00 

3. Socijaldemokratska partija (SDP)  1 1.000,00 

4. Nezavisni vijećnik (Mitrović 
Marinko) 

 1    1.000,00 

 
 
 

Članak 2. 
Ostale odredbe odluke navedene u članku 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene. 
 
 

 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku 
Općine Severin". 

 
 

 
         

 
 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
      Morosavljević Jasmin 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 810-01/19-01/05 

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

 

Severin, 23. prosinca 2019. 

 

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica nepogoda 

(„Narodne novine“ broj 16/19) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici 

održanoj dana 23. prosinca 2019. donosi 

 
O D L U K U 

o donošenju plana djelovanja u području  prirodnih nepogoda 

na području Općine Severin za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine 

Severin za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan djelovanja).  

 

Plan djelovanja nalazi se u privitku ove  Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

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 : 361-07/19-01/2 

UR. BROJ : 2123-04-02-19-1 

 

Severin, 23. prosinca 2019. 

 

Temeljem članka 14. stavka 1. i 2.. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) Općinsko vijeće Općine Severin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine 

 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

 

 

 

Članak 1. 

Osniva se Općinsko povjerenstvo Općine Severin za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda (dalje: Općinsko povjerenstvo). 

 

 

 

Članak 2. 

Općinsko povjerenstvo čini predsjednik i dva člana. 

Općinsko povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Općinskog 

povjerenstva.  

Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Jedinstven 

upravni odjel Općine Severin. 
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Članak 3. 

Općinsko  povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje općine 

Severin   

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;  

3. unosi i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu   

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;  

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19);  

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava 

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i 

dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;  

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19);  

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti; 

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa 

županijskim povjerenstvima.  

 

Članak 4. 

U Općinsko povjerenstvo na vrijeme od četiri (4) godine imenuju se: 

1. Danijela Pogledić iz Severina 69b, predsjednica 
2. Zvonko Kolenko iz Orovca 54, član 
3. Željko Krapec iz Severina 189, član 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (“Službeni 

glasnik Općine Severin” broj: 2/2017). 

 

Članak 6. 

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 : 410-01/19-01/2 

URBROJ : 2123-04-02-19-01 

Severin, 23. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ( „Narodne novine“ broj 115/16, 

106/18), članka 2 Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 01/19)  i članka 31. Statuta 

Općine Severin ("Službeni glasnik Općine Severin", 1/18) Općinsko vijeće Općine 

Severin na 16. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. donijelo je  

O D L U K U 
o visini paušalnog poreza za djelatnosti  

iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Severin 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po 
smještajnoj jedinici u kampu i/ili odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za 
robinzonski smještaj na području Općine Severin. 
 

Članak 2. 
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, 
soba i postelja putnicima i turistima utvrđuje se u visini od 150,00 kn godišnje po 
jednom krevetu.   
Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po osnovi organiziranja kampova i/ili 
odmorišta utvrđuje se u visini od 150,00 kn po jednoj smještajnoj jedinici.   
  

Članak 3. 
Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak od 
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova 
obavljat će nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija.  

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Severin“.                                                                 

            Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                 Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

  Općinsko vijeće 

 

KLASA : 400-08/19-01/05 

URBROJ : 2123-04-02-19-01 

Severin, 27. prosinca 2019. 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 31. Statuta Općine Severin ("Službeni glasnik Općine Severin", 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Severin na 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. 
donijelo je  

 
O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2020. godinu 

I. OPĆE ODREDBE   

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje izvršavanje Proračuna Općine Severin za 2020. godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, 

proračunska zaliha, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje rashodima i izdacima 

te prihodima i primicima, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom 

imovinom, pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga 

pitanja u vezi sa izvršavanjem Proračuna.    

 

Članak 2. 

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, 

jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, 

dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. 

 

 II. SADRŽAJ PRORAČUNA  

Članak 3. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.  

Opći dio Proračuna sastoji se od (A) Računa prihoda i rashoda, (B) Računa 

financiranja i (C) Raspoloživih sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak 

prihoda). 
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U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine. 

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te 

izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u 

programe za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, 

ekonomskoj, lokacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja.  

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i 

organizacijskom klasifikacijom Proračuna. 

 

 III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 4. 

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.  

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa pozitivnim propisima,  

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Planirani iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim 

svotama.  

 

Članak 5. 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i 

to do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna. 

U izvršavanju proračuna za 2020. godinu neporezni prihodi mogu se koristiti i za 

druge namjene, a ne jedino i isključivo namjenski, uz preduvjet da se istim 

postupanjem ne dovede u pitanje obavljanje djelatnosti koja se financira iz 

predmetnog namjenskog prihoda. 

 

Članak 6. 

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene 

dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac. 

Nalogodavac za izvršenje stavki iz Proračuna je Općinski načelnik.  

 

Članak 7. 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti 

Općinskog načelnika.  
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Članak 8. 

Ako se prihodi – primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj 

dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi – 

izdaci za redovnu djelatnost Općine Severin. 

 

Članak 9. 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i 

rashoda – izdataka Proračuna predložiti će se Općinskom vijeću Općine Severin 

donošenje Izmjena i dopuna Proračuna. 

Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje 

pojedine stavke ne može biti veće od 5%. 

 

Članak 10. 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik. 

 

Članak 12. 

Korisnici Proračuna ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava 

iznad svote, koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna. 

 

IV. POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENI PRIHODI 

Članak 13. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se 

uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.  

Povrat sredstava izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju 

dokumentiranog zahtjeva.  

 

V. KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA 

 Članak 14. 

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne 

namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i 

namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.  

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u 

Proračun za tekuću proračunsku godinu.  

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u 

Proračunu obveze se mogu preuzeti i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih, 

odnosno raspoloživih sredstava.  
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Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene 

i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim 

aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnog Načelnika. 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine 

nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u 

slijedećoj godini.  

 

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA  

 

Članak 15. 

Zaduživanje i davanje jamstava provodi se u skladu sa zakonom. 

 

Članak 16. 

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih 

papira.  

Odluku o zaduživanju radi kapitalnih ulaganja iznad svota utvrđenih Proračunom 

donosi Općinsko vijeće Općine Severin. 

Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz 

Proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade 

Republike Hrvatske.  

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 posto 

ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno 

ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije i 

na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti. 

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po 

kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i 

suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene 

obveze iz prethodnih godina.  

Općina Severin može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog 

zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to najduže do 12 

mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po 

kratkoročnim kreditima ili zajmovima. 

 

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM  

Članak 17. 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina. 

Imovinom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom 

Općine.  
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Članak 18. 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.  

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući 

načela sigurnosti i likvidnosti.  

Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.  

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.  

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. 

prosinca 2020. godine.  

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. 

 

Članak 19. 

Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, 

održavanje i davanje u zakup, a evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine vodi 

Jedinstveni upravni odjel, odnosno Fina za vrijeme koje obavlja poslove 

proračunskog računovodstva za Općinu Severin. 

 

VIII. FISKALNA GODINA 

Članak 20. 

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.  

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 

2020. godinu.  

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2019. godini rashodi su proračuna za 

2019. godinu, neovisno o plaćanju.  

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 21. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“,  a stupa na snagu 

01. siječnja 2020. godine. 

 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                  

Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/19-01/25 

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

 

Severin, 27. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 67 i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj  68/18, 110/18) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine 

Severin“ broj  1/18), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za nabavu opreme i 
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, te iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 
 

Članak 2. 

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća: 

1. održavanje i potrošnja javne rasvjete    =    70.000,00 kn 
2. održavanje nerazvrstanih cesta                                             =   270.000,00 kn 
3. održavanje i uređivanje javnih zelenih površina                    =     10.000,00 kn 
4. Vlastiti pogon                                                                =   513.800,00 kn 
5. komunalne usluge održavanja čistoće                                 =      7.000,00 kn    
6. obnova vatrogasnog doma u Orovcu                                     =  150.000,00 kn 

                                                                                                       ________________ 

                                               Ukupno:     = 1.020.800,00 kn 
 

Članak 3. 

Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se iz komunalne naknade, pomoći 
temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći proračunu iz sredstava Proračuna 
Republike Hrvatske i Proračuna Općine Severin. 
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Članak 4. 

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka  2. ovog Programa u 
Općini Severin obuhvaća: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta:        
održavanje asfaltnog kolnika i kolnika od kamenog materijala,održavanje i izrada 

cestovnih jaraka, kopanje graba, sanacija nogostupa – pješačkih staza, te zimska 

služba (održavanje kolnika u zimskim uvjetima), nasipavanje kamenom. 

2. Održavanje javne rasvjete:         
održavanje stupova javne rasvjete, zamjena sijalica i ostalih dijelova, odnosno 

potrošnog materijala        

3. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu     
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

cesta, koje prolaze kroz naselje i nerazvrstane ceste     

4. Održavanje javnih zelenih površina        
održavanje zelenih površina (okoliš mjesnih domova, površine iza zgrade 

Općine,igrališta, okoliš Crkve “Sveti Ivan Krstitelj, okoliš kapelice u Orovcu i sl.) i 

sadnju drvoreda. 

5. Komunalne usluge održavanja čistoće       

     skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 

6. Obnova građevine javne namjene- vatrogasnog doma u Orovcu. 

Točka 5. 

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa u cijelosti je Općinski načelnik. 
 

Točka 6. 

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik obvezan je podnijeti izvješće 
Općinskom vijeću Općine Severin istodobno s godišnjim izvješćem o izvršenju 
proračuna Općine Severin. 

Točka 7. 

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a  stupa na 

snagu od 01. siječnja 2020. godine. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/19-01/26 

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

 

Severin, 27. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 67 i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj  68/18, 110/18) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine 

Severin“ broj  1/18), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je 

 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za građenje 

pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 

 

Članak 2. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća: 
 

1. Modernizacija cesta                                                                  =   600.000,00 kn 
2. Izgradnja II.faze multifunkcionalne zgrade                               =   500.000,00 kn 
3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          =   110.000,00 kn 
4. Postavljanje javne rasvjete u Orovcu (Mladine)                       =    400.000,00 kn 
5. Izgradnja vodovoda u Orovcu (Mladine)                                   =   100.000,00 kn 

                                                           Ukupno:     =  1.710.000,00 kn 
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Članak 3. 

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirati će se iz komunalne 
naknade, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći proračunu iz sredstava 
Proračuna Republike Hrvatske i Proračuna Općine Severin. 
 
 

Točka 4. 

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa u cijelosti je Općinski načelnik. 
 

 

Točka 5. 

O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik obvezan je podnijeti izvješće 
Općinskom vijeću Općine Severin prilikom podnošenja godišnjeg  Proračuna Općine 
Severin. 
 

 

Točka 6. 

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“, a  stupa na 
snagu 01. siječnja 2020. godine. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA : 550-01/19-01/4 
UR. BROJ : 2123-04-02-19-01 

Severin, 27. prosinca 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  članka 31. Statuta Općine Severin ("Službeni 
glasnik Općine Severin", 1/18) Općinsko vijeće Općine Severin na 16. sjednici 
održanoj dana 27. prosinca 2019. donijelo je  
 

PROGRAM 
SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE SEVERIN ZA 2020. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnih potreba u 
Općini Severin, kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći, te obim i način 
sufinanciranje tih potreba kroz Proračun Općine Severin za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 

Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći su slijedeće : 

 državljanstvo Republike Hrvatske, 
 prebivalište na području Općine Severin, 
 za samca, da prihodi ne prelaze iznos od 500,00 kn mjesečno i da nema u 

vlasništvu poljoprivredno zemljište veće površine od 2 (dvije) rali, 
 za obitelji, da ukupni obiteljski prihodi ne prelaze iznos od 500,00 kn mjesečno 

po članu obitelji i da članovi obitelji nemaju u vlasništvu poljoprivredno 
zemljište veće površine od 2 (dvije) rali. 
 

 

Članak 3. 

Pravo na pomoći navedene u ovom Programu ostvaruje se podnošenjem 
pismene zamolbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin. 
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Podnositelj zamolbe dužan je priložiti sva uvjerenja kojima će dokazati da udovoljava 

uvjetima iz ovog Programa : 

 potvrdu o visini dohotka za sebe i članove svoje obitelji (umirovljenik samac 
može umjesto potvrde o dohotku dostaviti zadnji odrezak od mirovine) – 
obavezno, 

 presliku osobne iskaznice – obavezno, 
 izvadak iz zemljišne knjige za poljoprivredno zemljište u vlasništvu podnositelja 

zamolbe ili člana njegove obitelji - ako imaju poljoprivredno zemljište u 
vlasništvu,  

 liječničko uvjerenje -  ako ima, 
 druge dokaze koje zatraži Jedinstveni upravni odjel Općine ovisno o vrsti 

pomoći, koja se traži. 
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike pomoći: 

TRAJNA POMOĆ-pravo na trajnu pomoć mogu ostvariti: 

 osobe koje su fizički ili psihički nesposobne za privređivanje i nemaju 
katastarski prihod, a članovi njihove obitelji, ako ih imaju, ne mogu brinuti o 
njima 

 obitelji sa troje ili više maloljetne djece ako udovoljavaju kriterijima iz članka 2. 
ovog Programa. 

Trajna pomoć odobrava se u naravi (plaćanje osnovnih živežnih namirnica) u 

trgovini mješovitom robom) u iznosu 150,00 kn mjesečno.   

POMOĆI ZA POKOP UMRLIH OSOBA na području Općine Severin za koje te 
troškove nije dužan snositi, prema važećim propisima. nadležni centar za socijalnu 
skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za podmirenje troškova pokopa, a ne 
postoje osobe koje bi morale ili mogle snositi troškove pokopa.    

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE – sukladno Odluci o 
komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade osloboditi će osobe, koje 
ispunjavaju uvjete za oslobađanje od plaćanja, a ako su osobe koje ispunjavaju 
uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade već zadužene za tekuću 
godinu potraživanja prema njima namiriti će se na teret sredstava za pomoći. 
Podmirivanje troškova komunalne naknade na teret sredstava za pomoći u pravilu se 
odnosi na već dospjele obveze iz prošlih godina, ali se može donijeti i takva Odluka u 
tekućoj godini ako se ocijeni da je dug nenaplativ, a tražitelj oslobađanja duga dokaže 
da nije mogao ili ne može plaćati komunalnu naknadu iz socijalnih razloga.  

PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA – pravo na podmirenje troškova najma 

stana može ostvariti najmoprimac u iznosu najviše 300,00 kn mjesečno pod uvjetom 

da ispunjava socijalne uvjete i uvjete prihoda. Najmoprimac nema pravo na pomoć za 

troškove najamnine:  
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 -  ako on ili članovi njegove obitelji imaju u vlasništvu kuću ili stan, 
  -  ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma,   
           -  ako stan ili dio stana daje u podnajam,      
           -  ako on ili članovi njegove obitelji ne koriste stan za stanovanje ili koriste stan
     za druge svrhe,         
           -  ako on ili članovi njegove obitelji stanuju u stanu, koji ima veće standarde od
     propisanih ovom odlukom i to :      
   

 -za samca garsonijera ili jednosobni stan površine 25 m2    

- za dvočlanu obitelj jednosobni ili jednoipolsobni stan površine 35 m2         

- za tročlanu obitelj jednoipolsobni ili dvosobni stan površine 45 m2    

- za četveročlanu obitelj dvosobni ili trosobni stan površine 55 m2    

- ako obitelj ima više od 4 člana, za svakog člana dodaje se još 5 m2   

 

U površinu stana uračunava se površina sobe, kuhinje, kupaonice, ostave i hodnika. 

 

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA TEŠKIH 

SLUČAJEVA – pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj koju je 

zadesila teška nepogoda, a samim svojim djelovanjem dovela je tu obitelj u tešku 

materijalnu situaciju. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji 

koje zbog trenutačnih okolnosti, na primjer rođenje djeteta, bolest, smrt člana obitelji, 

elementarnih nepogoda ili druge, prema ocijeni Općinskog načelnika nisu u 

mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna 

pomoć odobrava se u novcu ili naravi i to :     

-  samac do iznosa 500,00 kn      
-  obitelj od dva člana do iznosa 1.000,00 kn      
-  višečlane obitelji do iznosa 1.500,00 kn  
     

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA – 

transferima udrugama invalida i humanitarnim udrugama sufinancirati će se njihova 

aktivnost u zadovoljavanju specifičnih potreba invalidnih osoba i pomoći osobama 

ugroženog socijalnog statusa. Transferi će biti upućeni udrugama i prema 

Gradskom društvu Crvenog  križa Bjelovar prema njihovom traženju i prema 

mogućnostima Proračuna Općine Severin. 

SUFINANCIRANJE PREHRANE SOCIJALNO UGROŽENIH UČENIKA – socijalno 

ugroženim obiteljima, sufinancira se trošak prehrane za školsku djecu u iznosu od 

50%. 

POMOĆ ZA TROŠAK OGRJEVA – obitelji ili samcu, koji se griju na drva, a korisnici 

su zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, jednom godišnje se 

osiguravaju 3 m3 drva ili odobrava pomoć u novčanom iznosu za podmirenje toga 

troška. Sredstva za ovu vrstu pomoći se osiguravaju u Proračunu Bjelovarsko-

bilogorske županije. 
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JEDNOKRATNA POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA – koju 

ostvaruju roditelji novorođenog djeteta sa prebivalištem na području Općine Severin 

sukladno uvjetima iz posebne odluke koja se donosi za reguliranje tog područja. 

SUBVENCIJE PRI KUPNJI PRVE NEKRETNINE – koje se ostvaruju sukladno 

uvjetima iz posebne odluke koja se donosi za reguliranje tog područja. 

Članak 5. 

Planirana sredstva u Proračunu Općine Severin za socijalni program su 110.450,00 
kn, a izdaci za realizaciju ovog Programa izvršavati će se u visini ostvarenih prihoda, 
mogućnosti Proračuna i njime utvrđenih namjena i veličina za razdoblje prije isplate u 
tekućoj godini i prema prispjelim zahtjevima. 

Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog 

prihoda Općine Severin. 

Članak 6. 

Općina Severin može preuzeti obvezu smještaja osoba u neku od ustanova socijalne 
zaštite ako te osobe prenesu u vlasništvo Općine svoju imovinu. 
 

Članak 7. 

Korištenje socijalne pomoći temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi za koje je 

nadležan Centar za socijalnu skrb ne može biti preprekom ostvarivanja prava 

temeljem ovog Programa. 

 

Članak 8. 

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a stupa na 
snagu 01.siječnja 2020. godine. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

      Morosavljević Jasmin 
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                   REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 612-01/19-01/1 

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

 

Severin, 27. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/11, 

86/12, 94/13, 85/15,19/16 I 98/19), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba 

u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i i članka 31. Statuta Općine 

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

Severin na svojoj 16.  sjednici održanoj dana 27.  prosinca 2019. godine, donosi 

 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi i sportu u 2020. 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture, kulturnih 
djelatnosti, sporta i sportskih djelatnosti, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih 
potreba u kulturi i sportu za Općinu Severin u 2020. godini. 
Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticati će se, promicati i zadovoljavati: 

- podržavanjem rada udruga građana koje se bave očuvanjem kulturne baštine 
bilogorskog kraja, 

- podržavanjem pojedinačnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, 
obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 

- podržavanjem rada sportskih društava i 
- podržavanjem sportskih natjecanja. 
 

Članak 2. 

U smislu članka 1. ovog Programa u Proračunu Općine Severin za 2020. godinu 
osigurava se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih udruga, te 
za pojedine akcije i manifestacije u kulturi i sportu pojedinih udruga. 
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 DJELATNOST UDRUGA KULTURE I ŠPORTA 

Vrijedan dio kulture Općine Severin je djelovanje Kulturno-umjetničke udruge 

«Palična» na različitim područjima kulturno-umjetničkog stvaralaštva, promocija 

Općine Severin diljem Republike Hrvatske putovanjem na folklorne susrete i nastupe, 

te se u javne potrebe u kulturi uvrštava K.U.D. “Palična” Severin. 

Planirani iznos za donacije KUD-u “Palična”, Severin za redovnu djelatnost je  

           17.000,00 kn. 

Vrijedan dio športskih zbivanja Općine Severin je djelovanje ŠRD “Slavije” Severin i  

LU «Srnjak» Severin, te se navedena športska društva uvrštavaju u javne potrebe u 

sportu. 

 Planirani iznos za donacije za ŠRD “Slavija” Severin je 15.000,00 kn 

 Planirani iznos za donacije za «Srnjak» Severin je 6.000,00 kn 

 

 KULTURNE I ŠPORTSKE MANIFESTACIJE 

U okviru osnovnih djelatnosti kulturne i zabavne manifestacije i sportskih zbivanja 

planiraju se susreti folklora u organizaciji KUD-a “Palična”, županijsko natjecanje u 

gađanju glinenih golubova u organizaciji LU “Srnjak” Severin, CARD CUP u ribolovu 

u organizaciji ŠRD «Slavije» Severin, a u okviru proslave Dana Općine Severin. 

  Članak 3. 

Ukupna sredstva planirana u Proračunu Općine Severin za ostvarivanje Programa 
javnih potreba u kulturi i športu su : 
- djelatnost udruga kulture      7.000,00 kn 
- djelatnost športskih udruga      21.000,00 kn 
_________________________________________________________________ 

 Ukupno :          38.000,00 kn 

Članak 4. 
 

Sredstva namijenjena udrugama kulture i sporta, za organizaciju kulturnih 
manifestacija i sportskih događanja dostavljati će se prema zahtjevima sa definiranim 
i specificiranim troškovima. 
 

Članak 5. 

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će 
se od 01. siječnja 2020. godine. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 
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                 REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 

   Općinsko vijeće 

KLASA: 810-03/19-01/1 
UR.BROJ: 2123-04-02-19-01 
 
Severin, 27. prosinca 2019. 
 
Na temelju članka  16. i  članka 18.  Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 
(«Narodne novine» broj 79/06 i 110/15) i članka 31. Statuta Općine Severin 
(„Službeni glasnik Općine Severin“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Severin na 16. 
sjednici održanoj dana  27.  prosinca 2019. godine  donosi   
 

P R O G R A M 
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  

– Stanice Bjelovar za 2020. godinu 
 

Članak 1. 
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanice Bjelovar za 2020. godinu, a na temelju zajednički utvrđenog 
interesa  Općine Severin i Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Bjelovar kao 
temeljne operativne snage sustava civilne zaštite, u Proračunu Općine Severin za 
2020. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.    

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. ovog Programa namijenjena su za financiranje redovite 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s člankom 5. Zakona o 
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, a sve prema planu utroška sredstava Hrvatske 
gorske službe spašavanja – Stanice Bjelovar, odnosno Programu aktivnosti HGSS 
Stanice Bjelovar koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

Članak 3. 
Sredstva iz članka 1. ovog Programa uplaćuju se na žiro račun Hrvatske gorske 
službe spašavanja – Stanice Bjelovar.    

Članak 4. 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar dužna je Općini Severin 
podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u 
roku 60 dana od isteka poslovne godine.     

Članak 5. 
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će 
se od 01. siječnja 2020. godine. 

                                              Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                 Jasmin Morosavljević 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-01/19-01/5 

URBROJ: 2123-04-02-19-01 

 

Severin, 27. prosinca 2019. 

 

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine 

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

Severin na svojoj 16. sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donosi 

O D L U K U 

o dodjeli mjesečne pomoći u naturi u iznosu od 150,00 kn 

za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Severin, odobrava pomoć u naturi i to u obliku podizanja 
živežnih namirnica u trgovini mješovitom robom na području Općine Severin, po 
vlastitom izboru, u mjesečnom iznosu od 150,00 kn osobama slabijeg imovinskog 
stanja. 
Osobama slabijeg imovnog stanja smatraju se osobe koje ispunjavaju uvjete iz 

članka 2. Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2020. godinu. 

 

Članak 2. 

Općina Severin će trgovinama mješovitom robom u kojima će osobe iz članka 1. ove 

Odluke podizati robu plaćati obvezu po ispostavljenim računima za robu koju uzmu 

osobe iz članka 1. ove Odluke. 

Trgovine mješovitom robom u kojima će osobe iz članka 1. ove Odluke uzimati robu, 

obvezne su Općini Severin mjesečno dostavljati račune za robu koju podignu osobe 

iz članka 1. ove Odluke. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
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Članak 3. 

Odobrena pomoć iz članka 1. ove Odluke za 2020. godinu biti će isplaćena sa stavke 
iz Proračuna Općine Severin – 37224 «Prehrana». 

 

 

Članak 4. 

Osobe iz članka 1. ove Odluke obvezne su u roku od 15 dana Općini Severin prijaviti 
sve promjene u vezi svoga imovnog stanja, koje bi mogle utjecati na razloge zbog 
kojih im je odobrena mjesečna pomoć u naturi. 
 
 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Severin zadužuje se da svim osobama iz članka 1. 
ove Odluke koje podnesu zahtjev.  dostavi Rješenja o odobravanju mjesečne pomoći 
u naturi. 
 
 

Članak 6. 

Ovaj Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“, a  stupa na snagu 
01. siječnja 2020. godine. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 322-01/19-02/2 

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

 

Severin, 27. prosinca 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, 150/11, 144/12 i 
19/13, 137/15, 23/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik 
Općine Severin« broj 01/18,), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici 
održanoj dana  27. prosinca 2019. godine donosi 
 

O D L U K U 

o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim 

gospodarstvima s područja Općine Severin tokom 2020. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste veterinarskih usluga koje će se subvencionirati, 

iznos subvencije i uvjeti za ostvarenje subvencije. 

 

Članak 2. 

Općina Severin subvencionirati će u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2020. 

godine slijedeće veterinarske usluge u navedenim iznosima: 

1. umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 100,00 kn po plodkinji i 
2. umjetno osjemenjivanje svinja u iznosu od 50,00 kn po plodkinji. 

Gore navedeni iznosi subvencije ne uključuju troškove prijevoza ovlaštene osobe  

koja pruža veterinarske usluge  koje se subvencioniraju od strane Općine Severin. 

Članak 3. 

Pravo korištenja subvencija utvrđenih u članku 2. ove Odluke imaju poljoprivredna 

gospodarstva s područja Općine Severin koja nemaju nepodmirenih dospjelih obveza 

prema Proračunu Općine Severin. 

Članak 4. 

Poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Severin mogu veterinarske usluge 

iz članka 2. Odluke koristiti od svih pravnih osoba  koje su ovlaštene za pružanje istih 

ili ih u slučaju umjetnog osjemenjivanja svinja mogu provoditi i sami ako imaju 

položen tečaj za obavljanje istog. 
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Članak 5. 

Isplata subvencija iz članka 2. Odluke vršiti će se temeljem podnesenog zahtjeva 

poljoprivrednog gospodarstva za isplatu iste. 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Severin. 

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. presliku iskaznice obiteljskog gospodarstva za podnositelja zahtjeva, 
2. presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 
3. presliku žiro-računa, na koji će biti isplaćena subvencija i 
4. presliku računa ili potvrde da je usluga izvršena. 

Ako vlasnik ili član poljoprivrednog gospodarstva sami obavljanju umjetno 

osjemenjivanje svinja, umjesto računa ili potvrde da je usluga izvršena (točka 4. st. 3. 

ovog članka),  uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz dokumentaciju iz stavka 3. 

(točke 1.-3.) ovog članka, dostavljaju slijedeću dokumentaciju: 

- presliku iskaznice obiteljskog gospodarstva za člana obiteljskog gospodarstva, 
koji ima položen tečaj za umjetno osjemenjivanje svinja, ako je različit od 
podnositelja zahtjeva, 

- potvrdu o položenom seminaru za umjetno osjemenjivanje svinja i 
- račun za kupljeno sjeme. 

 

Članak 6. 

Sredstava za subvencioniranje veterinarskih usluga iz članka 2. ove Odluke planirana 

su u Proračunu Općine Severin za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna na 

stavci 35231-  subvencije poljoprivrednicima. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će 

se od 01. siječnja 2020. godine. 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća 

         Jasmin Morosavljević 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
Općinsko vijeće 

 

KLASA : 602-03/19-02/1 
UR. BROJ : 2123-04-02-19-01 
Severin, 27. prosinca 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, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik 
Općine Severin“ broj 01/18,), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici 
održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih 

učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola 
s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog 
prijevoza redovnih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s 
prebivalištem na području Općine Severin.  
 

Članak 2. 
Prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine Severin, u smislu ove Odluke 
smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama  prijevoznika  u 
autobusnom prijevozu od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem  
tekstu: prijevoz učenika). 
 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE  PRAVA 
 

Članak 3. 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju  redovni učenici  od 1. do 4. razreda 
srednje škole  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  

- da je njihovo  prebivalište na području Općine Severin, 
- da su redovno upisani u srednju školu na području  Republike Hrvatske,  
- da im  je udaljenost od mjesta prebivališta  do mjesta školovanja 5 i više  

kilometara, 
- da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovnu praksu, 

sredstvima  redovnog putničkog  javnog linijskog prijevoza (autobus ). 
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Pravo iz stavka 1. ovog članka nemaju učenici srednjih škola koji ostvaruju pravo 
financiranja troškova međumjesnog prijevoza temeljem odluka Vlade Republike 
Hrvatske ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za školsku godinu 2019./2020. 
i 2020/2021., te učenici smješteni u učeničkom domu. 
Pravo iz stavka 1. ovog članka nemaju učenici srednjih škola  ukoliko kućanstvo u 
kojem žive ima nepodmirenih obaveza prema Općini Severin. 
 

Članak 4. 
Učenicima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza Općina Severin 
izdati će Rješenje o sufinanciranju nakon predočenja potvrde škole  o upisanom 
razredu u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021., te uz priloženu kupljenu kartu od 
strane prijevozničke tvrtke. 
Rješenje iz stavka 1. ovog članka treba sadržavati slijedeće podatke:  
  - ime i prezime  učenika, 
  - prebivalište učenika, 
  - školu i razred koji  pohađa, 
  - relaciju sa brojem kilometara na kojoj se prevozi, 
  - naziv prijevoznika koji će vršiti prijevoz. 
 

III.  SUFINANCIRANJE 
Članak 5. 

Sredstva za sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola sa 
područja Općine Severin osigurana su u Proračunu Općine Severin za 2020. godinu 
na stavci „37221-Sufinanciranje cijene prijevoza“ u iznosu od 17.000,00 kn. 
 

Članak 6 . 
Učenici koji u tijeku razdoblja od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ne koriste 
prijevoz sukladno članku 2. ove Odluke, ne ostvaruju pravo na subvenciju Općine 
Severin.  
 

IV.  PROVEDBENE ODREDBE 
 

Članak 7. 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola do 
kraja trajanja školske godine 2019./2020., te od početka školske godine 2020./2021. 
do kraja 12. mjeseca 2020. godine. 
 

Članak 8. 
Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza 
učenika uređuje Općina Severin. 
 

V. ZAVRŠNE  ODREDBE  
 

Članak 9. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Severin“, a stupa na snagu 
01. siječnja 2020. godine. 

         
Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
Općinsko vijeće 

 

KLASA: 402-01/19-01/7 
UR.BROJ: 2123-04-02-19-01 
 
Severin, 27. prosinca 2019. 
 
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19) i članka 31. Statuta 
Općine Severin ("Službeni glasnik Općine Severin", 1/18) Općinsko vijeće Općine 
Severin na 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se 
visina sredstava i način raspoređivanja sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika  zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Severin (u daljnjem tekstu: sredstva za redovito godišnje financiranje). 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 
na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedene. 
 

Članak 2. 
Sredstva za redovito godišnje financiranje osigurana su u proračunu Općine Severin 
za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 10.100,00 kn. 
 
 

Članak 3.  
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Severin, 
prema ovoj Odluci, imaju one političke stranke, nezavisne liste odnosno nezavisni 
vijećnici, koje djeluju na području Općine Severin i čiji je najmanje jedan kandidat 
izabran za vijećnika Općinskog vijeća Općine Severin (u daljnjem tekstu Općinsko 
vijeće). 
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Članak 4. 
 
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 
za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  
 
 

Članak 5. 
Ukoliko pojedini vijećnik (vijećnici) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napuste ili 
promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju 
sukladno stavku 1. ovoga članka, ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u 
trenutku  konstituiranja Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 6. 
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se 
raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje 
su udruživanjem prestale postojati.  
Politička stranka koja je pravni sljednik dužna je Općinskom vijeću dostaviti pisanu 
obavijest o statusnoj promjeni (udruživanju političkih stranaka) najkasnije u roku od 
15 dana od dana nastale promjene.  
 
 

Članak 7. 
Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom 
vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Severin za tog 
vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te 
političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom 
istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju. 
Nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo 
političke stranke o tome pisano izvijestiti Općinsko vijeće. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik dužan je u roku od 60 dana od 
dana stupanja u članstvo političke stranke, zatvoriti poseban račun, a preostala 
sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član. 
 

Članak 8. 
 
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i i 
nezavisnim vijećnicima izabranim s liste birača  pripada i pravo na naknadu u visini 
od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. 
U Općinskom vijeću Općine Severin podzastupljen je ženski spol. 
 

Članak 9. 
 
Prema kriterijima iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za 
svakog vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 1.000,00 kuna. 
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se  političkim strankama i nezavisnim 
vijećnicima kako slijedi: 
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Red.
broj 

 
Politička stranka i nezavisni 

vijećnik 

Broj 
vijećnica/ka 
   Ž          M 

 
Godišnji iznos u 

kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica 
(HDZ) 

1 4 5.100,00 

2. Hrvatska seljačka stranka (HSS)  3 3.000,00 

3. Socijaldemokratska partija (SDP)  1 1.000,00 

4. Nezavisni vijećnik (Mitrović 
Marinko) 

 1    1.000,00 

 
Članak 10. 

 
Sredstva raspoređena prema članku 9. stavku 2. ove Odluke doznačuju se na žiro - 
račun političke stranake, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika 
tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne 
poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje 
iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 
Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je 
kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke. 

 

Članak 11. 
Ovu Odluku Općina Severin  dužna je dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu 
najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu te odluke, s naznakom broja 
i datuma objave službenog glasila u kojem je objavljena. 

 

 
Članak 12. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Severin“ a stupa na snagu 

01. siječnja 2020. godine. 

 
 

 
        Predsjednik Općinskog vijeća 

      Morosavljević Jasmin 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
Općinsko vijeće 

 
                 

Klasa: 551-06/19-01/4 
Urbroj: 2123-04-02-19-01 
 
U Severinu, 27. prosinca 2019. 
 
Na temelju 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, 123/17 i 98/19) i ) i članka 31. Statuta Općine Severin 
(“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Severin na 
svojoj 16.  sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji 

 na području Općine Severin u 2020. godini 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja jednokratne pomoći za opremu 
novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Severin u 2020. godini, te visina i 
postupak njezina ostvarivanja u 2020. godini. 
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo 
roditelji djeteta. 
 
 

Članak 2. 
Pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti 
i koristiti roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na 
području Općine Severin najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, za dijete rođeno 
u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i koje je državljanin 
Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem djeteta na području Općine Severin. 
 
 
 

Članak 3. 
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 5.000,00 
kuna, a isplatiti će se u jednokratnom iznosu u roku od 60 dana od dana podnošenja 
zahtjeva na žiro račun, tekući račun ili štednu knjižicu. 
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Članak 4. 
Roditelji novorođenog djeteta ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć ukoliko u roku 
od 6 mjeseci od rođenja djeteta podnesu zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Severin.  
Uz zahtjev podnositelji su dužni priložiti sljedeće dokaze: 

1. rodni list za novorođeno dijete, 
2. potvrdu o prebivalištu djeteta i barem jednog roditelja na području Općine     

Severin, 
3. dokaz o državljanstvu roditelja (osobna iskaznica ili domovnica u preslici) i 
4. Preslika i broj žiro računa, tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika. 

 
Jedinstveni upravni odjel Općine Severin može zahtijevati i druge dokaze u svezi 
ostvarivanja prava temeljem ove Odluke. 
 
 
 

Članak 5. 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Severin za 
2020. godinu, na poziciji 37217. 
 
 
 

Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Severin utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu 
jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u roku od 8 dana od 
primitka zahtjeva. 
U slučaju da su ispunjeni uvjeti, Jedinstveni upravni odjel Općine Severin donosi 
rješenje o kojem se obavještava podnositelj zahtjeva. 
U slučaju da nisu ispunjeni uvjeti, Jedinstveni upravni odjel Općine Severin o tome 
donosi rješenje o kojem se obavještava podnositelj zahtjeva. Na predmetno rješenje 
podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu općinskom načelniku u roku od 8 dana od 
dana primitka rješenja preporučenom pošiljkom. 
 
 
 

Članak 7. 
Ovaj Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“, a  stupa na snagu 
od 01. siječnja 2020. godine. 
 
 

 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Jasmin Morosavljević 

 
 

 



„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“                                                             Broj 5                                                        2019 

 

88 
 

                                    
                  REPUBLIKA HRVATSKA  
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SEVERIN 
Općinsko vijeće 

 

KLASA: 620-08/19-01/01 

URBROJ:2123-04-01-19-1 

 

U Severinu, 27. prosinca 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, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik 
Općine Severin“ broj 1/2018) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici 
održanoj dana 27. prosinca 2019. godine donijelo je postupajući po zamolbi Miškulin 
Ivice iz Orovca 3, sljedeću 
 

ODLUKU 

o usvajanju zamolbe 

 

Članak 1. 

Usvaja se zamolba Ivice Miškulina za nabavu opreme koju koristi njegov sin 

Kristijana Miškulina, borac kickboxing kluba Kobra iz Bjelovara te se odobrava 

nabava opreme za Kristijana Miškulina u iznosu od 3.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

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

Općine Severin. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Jasmin Morosavljević 

 

 



„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“                                                             Broj 5                                                        2019 

 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 
 

 

„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: JUO Općine Severin  

Tel.:043/ 889-010, fax.:043/ 889-011 

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

 
Naklada: 30 primjeraka 

Tisak:Općina Severin, Jedinstveni upravni odjel  

 

 

http://www.severin.hr/

