REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Severin, 22. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
održane 22.09.2016. godine sa početkom u 19:00 sati
Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Krapec Željko,
Morosavljević Jasmin, Ovčariček Ivan, Raičković Branko, Šoštarko Stjepan.
Odsutni vijećnici: Kuštrić Emil i Mitrović Marinko.
Ostali Prisutni: Žgela Žarko – Općinski načelnik, Fuček Stevo – zamjenik načelnika,
Kutnjak Saša – pročelnik JUO-a, Kovačić Dijana – zapisničarka, Babec Antonio – komunalni
redar, Bažulić Mario – predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Severin, Mirna Gabor, gost i
Inka Ševerdija – novinarka Bjelovarskog lista.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
3. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
4. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
5. Prijedlozi vijećnika o strategiji razvoja Općine Severin,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2016 do 30.06.2016. godine,
8. Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016 do
30.06.2016. godine,
9. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Severin,
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2015. godinu,
11. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2016. godinu,
12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Severin za razdoblje
od 2016. do 2019. godine,
13. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja Vatrogasne zajednice Općine Severin za
2015. godinu.,
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14. Prijedlog rebalansa za 2016. godinu,
15. Donošenje Odluke o izmjeni članka 72. Statuta Općine Severin,
16. Donošenje Odluke o Skupštini Severinskog komunalca d.o.o. (razrješenje i
imenovanje),
17. Stavljanje Odluke o visini naknade vijećnicima van snage,
18. Osnivanje komisije za Poslovnu zonu,
19. Pismo namjere – kupnja javnog vodnog dobra – OPG Snježana Šolčić,
20. Donošenje Odluke o „Donacija za Vukovar – obnova vodotornja“,
21. Prijedlog Odluke o kupnji diktafona za potrebe rada Općinskog vijeća,
22. Izvješće o usmenoj zamolbi obitelji Vlašić,
23. Zahtjev za povećanje pojedinih cijena za dimnjačarske usluge,
24. Razno.
Predsjednik vijeća – pozdravio je sve prisutne. Posebno pozdravljam kolegicu iz agencije za
projekte, kao gosta. Novinarku kao gosta i gospodina pročelnika, dugo očekivanog u našoj
Općini, kao jednu stručnu pomoć. Evo otvaram 21. sjednicu Općinskog vijeća, te molim tajnicu
da izvrši prozivku. Nakon što je tajnica izvršila prozivku prisutno je bilo sedam vijećnika.
Materijale za sjednicu ste svi dobili, uz jednu dopunu koja je došla sada neposredno. Dnevni
red nije promijenjen. Imamo 24 točke. Predsjednik vijeća je upitao ima li dopune na dnevni
red? Te je dao dnevni red na glasovanje.
Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 7 „ZA“.
Predsjednik vijeća – sjednicu ćemo započeti Aktualnim satom. Na početku dajem riječ
načelniku.
točka 1.
Aktualni sat
Načelnik – pozdravio sve prisutne. Ukratko – asfaltirana je ceste Orovac – Ciglena. Asfaltirano
oko šetnica oko crkve. (upravo je stigao još jedan vijećnik, tako da je prisutnih vijećnika na
sjednici Općinskog vijeća osam od deset). Promijenjena su stakla, drvena stolarija sa lijeve
strane. Po svim cestama nerazvrstanima pokošene su bankine, fasada na vatrogasnom domu za
slijedeći tjedan kreće. Ako me ima tko šta pitati neka pita.
Predsjednik vijeća – evo gospodo vijećnici izvolite.
Kolić Miro – hvala predsjedniče, poštovani načelniče, gospodo novinari imati ću samo jedno
pitanje zbog sebe, onda ću samo dati konstataciju. Nakon dugo vremena dobili smo pročelnika
i ja kao vijećnik Miro Kolić pitam da li ja njega mogu koristiti i na koji način, mogu li ja do
njega doći i doći pitati i tražiti što trebam? I molim da to uđe u zapisnik. I da se dogovorimo
kojim načinom ćemo funkcionirati. To nije pitanje, neka se zna kućni red da znademo što i kako
možemo komunicirati.
Predsjednik vijeća – dobro tko će odgovoriti na to, načelniče?
Načelnik – ne znam kome je pitanje postavljeno.
Kolić Miro – ne znam jer onda ću izgubiti pravo na drugo pitanje. Ja samo pitam ovaj kućni red
da se dogovorimo kako, da ne budemo imali problem da me se bude teralo van iz Općine. Ja
znam što je pročelnik, ali samo pitam. Da li ja mogu doći do njega, evo da pitam tako direktno
i tražiti taj dokument mi treba, ili mi se može iz kopirati ili ne može. Najobičnije pitanje. Do
sada je to bio problem. To pitam da se dogovorimo kao ljudi što to je i kako ćemo funkcionirati.
Predsjednik vijeća – ovako koliko ja znam pročelnik radi jedan tjedan kod nas u općini, jedan
tjedan u Novoj Rači. I ja mislim da je na raspolaganju vijećnicima. Mislim da ne bi imao nitko
protiv da suradnja bude na nivou. Evo tu je i gospodin pročelnik.
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Načelnik – kako je bilo i do sada.
Kolić Miro – dobro, hvala. Moje pitanje se odnosi na slijedeće prvo odgovor na pitanje moje
vijećničko koje je bilo za ovo smeće od 40-ak ili 35 kamiona koje je napravljeno u Podrumači
na arheološkom nalazištu do danas nitko nije reagirao ni postavio nikakvu obavijest ni rekao
nešto. Znači sve ono što je navezeno nalazi se tamo. Što znači da netko štiti one koji su to
napravili. I svi znamo koji su to napravili ali jednostavno nećete ništa napraviti. Odgovor koji
sam ja tražio nisam ga do sada dobio. To je samo konstatacija na pitanje koje sam ja postavio
do danas nije stiglo ni na moju adresu niti me je tko barem usmeno obavijestio. A tražili smo
pismeni odgovor oko toga. Vijećničko pitanje koje se odnosi, a odnosi se na Veliku Ciglenu.
Poslije svih naših razgovora kojih je bilo i kada je inspekcija zabranila daljnje radove, ja sam
pokušao sa par novinarskih kuća razgovarati, vjerujete gospodo vijećnici nitko ne želi o tome
razgovarati. Ni a ni be. A to je meni dovoljan znak da još budem uporniji biti ću još uporniji a
to sad mora ići na drugi način. I upućujem pitanje načelniku Općine, što će poduzeti u roku 7
dana, o daljnjem dijelu radova na prostoru Velika Ciglena. Odnosno o termalnoj bušotini. Jer,
ja sam obišao radovi su opet nekakvi u tijeku. Koliko i šta ja to sada ne bih procjenjivao. Ali,
moram da nas izvijestite u pisanom obliku na temelju onoga što je inspekcija zabranila daljnje
radove. Taj dokument u Općini imamo. A nitko po tome daljnje ne postupa. Hvala lijepo. Samo
pismeni odgovor tražim, ako može, ako ne opet dobro.
Predsjednik vijeća – idemo dalje sa pitanjima. Znači li to da više nema pitanja? U redu.
Zaključujem prvu točku. Prelazimo na točku broj 2.
točka 2.
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
Predsjednik vijeća – zapisnik nismo usvojili na prethodnoj sjednici jer nije bio napisan.
Zapisnici su dosta opširni. I potrebno je vrijeme da se oni napišu no nama su isto tako rekli iz
Ureda državne uprave da bi ipak trebalo sjednicu za sjednicom da se ipak usvoji zapisnik, a da
ne ostane kao sada tri zapisnika za usvajanje. Zapisnik ste vidjeli, pročitali. Ima li kakvih
primjedbi na zapisnik od 18. sjednice? Nema, dajem zapisnik za usvajanje na glasovanje.
Usvajanje 18. zapisnika jednoglasno je usvojen sa 8 „ZA“.
točka 3.
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
Predsjednik vijeća – imamo isto tako vrlo opsežan zapisnik. Evo ja sam molio tajnicu da
ubuduće kada piše zapisnik uključi na računalu upis stranice. Tako da vidimo koliko stranica
ima i šta je na kojoj stranici šta pisano. To sada nema veze sa zapisnikom. Da li ima primjedbi
na zapisnik sa 19. sjednice? Nema. Isto tako dajem ovaj zapisnik na usvajanje.
Usvajanje 19. zapisnika jednoglasno je usvojen sa 8 „ZA“.
točka 4.
usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
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Predsjednik vijeća – 20. sjednica je bila ona sjednica ako se sjećate koja je bila sazvana po
hitnom postupku u vezi sa komisijom za dodjelu javnih priznanja. Tko je za usvajanje
zapisnika?
Usvajanje 20. zapisnika jednoglasno je usvojen sa 8 „ZA“.
Točka 5.
Prijedlozi vijećnika o strategiji razvoja Općine Severin
Predsjednik vijeća – ovako ovo je meni bila nepoznata točka, pošto nisam imao pojma da se
ponovno radi strategija. Na jednoj od prethodnim sjednicama smo tražili da se napravi strategija
razvoja Općine Severin. I to je bilo negdje pred kraj prošle godine. Načelnik je rekao da je
angažirao neku firmu iz Varaždina. Nikada nismo dobili nikakav dopis da je to napravljeno,
moje pitanje je da li su šta oni uopće napravili za što su bili angažirani?
Načelnik – ne.
Predsjednik vijeća – nisu ništa. Znači samo su nam pojeli vrijeme.
Načelnik – to je bio na natječaj koji smo se mi javili. Nije to bilo pred kraj godine, nego
početkom prošle godine, kada je izašao natječaj. I onda se na taj natječaj javili da će se novci
dobiti iz ministarstva. E sad ja ne znam. Mi smo odbijeni da će to biti plaćeno, prema tome
nisam pristao na tako nešto. Jer, je cijena bila ogromna. Da oni naprave a mi ga osobno platimo.
Ja sam sa njima potpisao ugovor da sve šta god oni naprave ako im agencija plati.
Mirna Gabor, to je bio natječaj gdje su se Općine mogle javljati za izradu tih strategija. Sa
ponudom nekakve firme koja ima reference, ako bi agencija to odobrila to bi onda ta firma
odrađivala.
Predsjednik – može li se znati razlog što smo mi odbijeni kao Općina?
Načelnik – u odbijenici je pisalo da, cijena je bila ogromna, mislim oko 170,000,00 kuna i da
nije napravljena specifikacija cijene. Da je cijena bila samo jedna cijena. Znači nije od tog
iznosa napravljena specifikacija šta koliko šta košta. I radi toga je odbijena.
Mirna Gabor – prvo se napravi ponuda, pa metodologija. Mislim to su sve standardi, a opet
mora se odraditi, jel.
Predsjednik vijeća – strategija kao strategija to je jedan dokument. Prije jedno četiri pet godina
kada je rađena strategija za LAG, znači za 9 Općina stajala je 50.000,00 kuna. Sada je za 9
Općina stajala nekih 120.000,00 kuna, mislim ne znam šta bi oni radili za 170.000,00 kuna?!
Ogromni su to novci. Odbijeno je od strane….
Načelnik – odbijeno je os strane agencije, jer nije specificirano.
Predsjednik vijeća – nije bilo razčlanjeno.
Kolić Miro – ako sam ja pobrkao pojmove, onda me ispravite, ako ne onda samo neka uđe u
zapisnik. Mi kada smo donijeli odluku da ćemo zaposliti pročelnika, napravili smo kada je bilo
sada i pročelnika imamo jer smo donijeli takvu odluku. Što se tiče prijedloga vijećnika o
strategiji i razvoju Općine Severin mi smo prošle godine odluku donijeli. Sa rokom izrade
30.03.2016. godine. I takvu odluku smo donijeli. I načelnik je tada rekao da će to do tada biti
gotovo. O čemu vi to sada pričate, ili ja ne znam šta pričam molim da me netko demantira.
Takvu odluku smo mi u ovoj prostoriji donijeli. Zašto je ta odluka toliko važna? Vrlo je važna
zato što ovo što po malo dobivamo na kapaljku, to je jednostavno dobivamo malo preko veze
malo na svoj način. I prema tome mi smo bez ovakve odluke i strategije razvoja više se nećemo
moći javljati na fondove. Odnosno nećemo imati pravo pristupa određenim stvarima. Imati
ćemo pravo pristupa ako netko nekoga zna pa preko veze dobije sto iljada kuna, pedeset ili sto
pedeset. Mislim nije sada bitno koliko. I dobri si i ti novci da dođu, bez ovog dokumenta
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strategija razvoja Općine Severin nema daljnjih pravaca vezano prema Europi. Još jedan put
nema. Odluku smo donijeli. Hvala lijepa. Nikada provedena.
Mirna Gabor – nemam veze sa tom firmom. Znam samo zato što sam to radila. Odluka uz
prijavu na taj natječaj za odobravanje sredstva morala je biti odluka vijeća da se ide u tu priču
izrade strategije, i zato ste i donijeli odluku. Ta odluka je vjerojatno i sastavni dio te prijave,
koja je u konačnici bila odbijena. Ovo što ste rekli je apsolutno točno ako pogledate bili koji
natječaj od ministarstva ili regionalnog razvoja, a oni vas uz natječaj traže da bude usklađeno
znači ono za šta aplicirate. Da je odrađeno u nekakvom strateškom dokumentu. Tako da vam je
strategija definitivno potrebna. Ove tehničke te stvari ako niste dovoljno informirani onda u
tom nekakvom periodu prije, sada je ovo prilika da prepoznate potrebu zapravo izradu takvog
dokumenta i to podržite. Evo imate sada i pročelnika evo može se i on, ne znam koliko on ima
iskustva, uključiti u to. Svaka Općina treba imati strategiju, jer vidim da do sada niste imali
nikakav takav dokument znači prostorni plan, studije izvodljivosti ne znam za kao vodovod,
mislim na strateški dokument koji bi upućivao sve te nekakve segmente odnosno koji bi
upućivao na prioritetne segmente na području Općine.
Predsjednik vijeća – malo je bio redoslijed drugačiji, mi smo na vijeću predložili da napravimo
strategiju. Ali mislim da je načelnik baš započeo, jeli tako, baš započeo izradu strategije i prije
vijeća. Mi smo izgubili malte ne jedan određeni vremena, a za svaku strategiju je važno do kada
se šta mora napraviti. Evo sada dajem vama riječ po ovom pitanju zbog čega ste došli.
Mirna Gabor – mislim ono što se sada konkretno od tog silnog vremena što se tiče eventualno
izgubili od trećeg mjeseca, zapravo niste tu toliko izgubilo. Što se tiče natječaja, zapravo
natječaja nije ni bilo. S obzirom na sve ove političke pretumbacije, tako da kažem. Natječaji
nisu ni otvoreni. Ovo je sada prvi natječaj na koji bi se vaša Općina mogla javiti. Ovu za malu
tu komunalnu infrastrukturu, odnosno odvodnju tu je ograničenje to što zapravo nositelj
projekta treba biti ovo vodoopskrbno poduzeće, jel, čak i projektna dokumentacija. Međutim,
sada je u najavi znači za deseti mjesec, s obzirom da se i ova nekakva situacija ta politička koja
utječe na rad ministarstva ipak malo stabilizirala, natječaji će se sada otvarati do kraja godine.
Znači to je za nekakve aktivnosti vezano za vrtiće, domove kulturne, nerazvrstane ceste. Tu
ćete imati mogućnost javljati se, ali za sve te prijave kao i za one natječaje za izradu strateškog
dokumenta, morati ćete imati zapravo, dobro i odluku vijeća da podržavate takav projekat. Ali
morate imate to navedeno u samom strateškom dokumentu. Ja jesam pobornik izrade strategija
zato što jednostavno baš držim se onoga ako ne vidim točno što želite ne možete do toga ni
doći. Bez obzira koliko Općina bila mala ili firma bila mala, treba imati jasno definirano
nekakve stvari ovo što ste rekli rokove, i naravno tko će to odraditi. Vijeće je naravno tu da se
onda kada se okupljate to iz kontrolirate. Samo to strateško planiranje, je to sada kraći period
kažem 10., 11. mjesec natječaji će se početi otvarati. Tako da onaj dio priče o silnim
okupljanjima znači dionika znači predstavnika nekakvih socijalnih ustanova, predstavnika
Općine, škola i tako tih svih sudionika sa područja Općina ne znam koliko je realna. Razumijete.
Zato sam razmišljala da zapravo tu sa vama pošto znadete situaciju u Općini probamo iz
komentirati. Ja sam nekakve materijale pripremila, ono što zapravo bi trebalo u smislu nekakve
analize na području Općine i prioriteta kako ih vi vidite. Znači to je bitno da su ti prioriteti oni
koji su realni. Koje treba rješavati na području Općine. I zato sam predložila ipak da to bude na
vijeću, čisto da se ono dobije i na tom vremenu. A, mislim da i vi znadete situaciju dovoljno
dobro. Dobro je to što imate pročelnika i vjerujem da će se on sigurno htjeti uključiti u to. Onaj
tjedan barem dok ste ovdje. Ne znam koliko ste zainteresirani, i koliko tu prepoznajete važnost.
To će vam trebati za bilo kakvu prijavu na natječaj. To se može napraviti pro forme da imate
dokument koji će se svaki put kada izađe natječaj će se ažurirati. Malo sam surađivala sa
gospodinom Babecom i ono što sam čula što vatrogasno društvo radi pogotovo za djecu, je
stvarno da ima potencijala. Znači da je mala Općina ali da ima ipak potencijala da se razvija.
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Predsjednik vijeća – zahvalio se. Mi jesmo mala Općina. Po nekim smo pokazateljima u cijeloj
državi i jako dobra. Što se tiče i podmlatka i nekih stvari što se u ovoj Općini mogu nazvati
pozitivnima. Ima prilično djece, budućnost je zagarantirana, imamo Poslovnu zonu, imamo
neke stvari koji su u projektima već nekoliko godina, ali se zbog novaca ne mogu realizirati.
Kao što je kanalizacija. Sve ostalo smo iz realizirali. Vodovod, telefon i plin. Evo ceste se sada
rade. No međutim malo te koordinacije nam fali. Ovo što sam ja napomenuo strategiju to je
bilo i ujedno potreba za tom strategijom za potrebe LAG-a. mi smo u LAG-u i od toga bi isto
mogli imati koristi. Ako to budemo znali iskoristi. Ako ne budemo znali iskoristi, iskoristi će
netko drugi. Ako se budemo prepucavali ovaj hoće ovo onaj ono, zato smo mi i bili mišljenja
da se strategija napravi. Evo sada kažem prošlo je jedno vrijeme, evo sada idu natječaji i kad
natječaj krene strategija već mora biti gotova. Jer strategija je strategija, a natječaji nisu u biti
za strategiju nego za projekte. A projekti proizlaze iz strategije. No dobro, da sada mi ne dužimo
toliko šta je vaš prijedlog?
Mirna Gabor – prvi puta se u biti i srećemo. Pa sam mislila da to i preskočimo, da vam podijelim
pa da pogledate. Napravila sam, imamo jedan uvodni dio znači nekih općenitih analiza i došla
sam do analize snaga slabosti, prilika i opasnosti što se tiče na području same Općine. Voljela
bih nekakve vaše sugestije. Ja sam tu posložila, ne znam, pogodne klimatske uvjete za ratarstvo,
stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Ali, da mi vi jednostavno potvrdite da li je to u redu i da
izbacite ili nadopunite što smatrate da je bitno. Tu su materijali. Nema potrebe da to sada radimo
jer imate 25 točaka. Tu možete križati, pisati šta god hoćete i na miru kada imate vremena i
onda ostavite u Općini. Ja ću to pokupiti, zajedno sa pročelnikom i načelnikom još srediti. I već
slagati u strategiju. Tu isto tako i prioriteti. Znači prioritet nekakvog razvoja. Bitno mi je da
napišete stvarno ono što mislite, što je svakom po na osob. I onda ćemo iz toga dalje to
razrađivati. Ne znam kako se okupljate.
Predsjednik vijeća – po potrebi.
Mirna Gabor – ili ću vam poslati uzeti ću vam mail-ove, svi koristite, ili ćemo se naći, da još
malo to prođemo ipak, sigurno ćemo se morati još bar dva puta vidjeti. I onda ćete reći da li
vam tako definirani ciljevi, prioriteti tako formulirano odgovarati. Ako vam to odgovara na taj
način. Rad u grupama puno vremena iziskuje, da se ne umorite od svega toga. Imam od prije
nekakvih materijala. Sve su to nekakva slična područja tako da je ono što je poznato i specifično
na vašu Općinu, a izostavljeno je možete slobodno dopisati. Ili izbaciti nešto što nema veze.
Predsjednik vijeća – moj prijedlog je da ove materijale što imate podijelite vijećnicima, evo tu
je gospodin pročelnik, on će to nakon popunjavanja preuzeti i dalje koordinirati sa vama.
Mirna Gabor – da li vam je dovoljno tjedan dana do kraja mjeseca da to malo nešto notirate pa
da dostavite u Općinu?
Predsjednik vijeća- može, rok je do kraja mjeseca.
Fuček Stevo – pozdravlja prisutne. Dobro je što smo ponovno započeli tu strategiju, dao bih
prijedlog da se to u tjedan dana to riješi. Donese se u Općinu, da se tu nađe načelnik i pročelnik
i da to riješe i onda dadu k vama nazad. Mene još zanima koliko to bude koštalo Općinu? Nitko
nije spomenuo.
Mirna Gabor – mislim da su 22.000,00 kuna. Ja ne znam da li će biti opet taj natječaj otvoren,
trebao bi isto, pa ako bude možemo to svakako ponovno predati.
Fuček Stevo – važno je da to ljudi znadu.
Predsjednik vijeća – još samo jedna stvar da li je to cijena bez obzira na ishod? Znači ako
strategija ne prođe, nešto ne bude tehnički ispravno …
Mirna Gabor – strategija je dokument koji je za vas.
Predsjednik vijeća – znam ja dobro što je strategija. Jer sada je nemamo, ako je imamo ne znači
da je ona dobra i ne znači da je on povoljna i ne znači da je ona točno napravljena.
Mirna Gabor – mi moramo definirati te prioritete, ciljeve da budu definirani na temelju onoga
što je realno na terenu.
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Predsjednik vijeća – neposredni dogovor vas i načelnika, ali ne ide preko fonda to je ono išlo,
jeli tako?
Načelnik – natječaj do sada nije bio nikakav. Evo u najavi je.
Predsjednik vijeća – kada bi to trebalo biti gotovo?
Mirna Gabor – to sve ovisi. Počeli smo raditi još prije ljeta. Ali nikako da bude vijeće, nema
smisla da se nešto slaže što, prvo što nismo upućeni i u čemu ne participiramo. Ako vi to sada
odradite mi možemo to do kraja desetog mjeseca odraditi. I prije ako natječaji budu ti iz
programa ruralnog razvoja da ih počnu otvarati do 15.10. budemo to rješavali.
Kolić Miro – sada se ponovno nalazimo na nečemu gdje će ispasti da ja stalno pilim. Mi smo
donijeli odluku i zadužili načelnika sa 30.03. ove godine da to napravi, nije napravljeno. Ako
se upuštamo u novi posao tu odluku moramo poništiti to je broj jedan. Jer, će ispasti da načelnik
ima svoju odluku, strategiju, a vijeće svoju i da stalno netko nekoga pili. Ponavljam još jedanput
mi smo odluku donijeli. Tu odluku netko mora staviti van snage. Pretpostavljam da će to
pročelnik napraviti i predložiti. Ne možete donašati odluku na odluku. To je praksa dugi niz
godina u ovoj Općini. I zato tu jesmo gdje jesmo u općem kaosu. Znači donijeli smo odluku
kao takvu. Znači ona više ne vrijedi, pretpostavljam da ne vrijedi, jer je načelnik rekao da na
njoj nije ništa napravljeno, znači moraju se poduzeti nove mjere. Moje pitanje prema vama jeste
li vi ovlašteni za izradu strategija i da li to znadete napraviti, prema pravilima koji traži
Europska komisija?
Mirna Gabor – jesam.
Kolić Miro – molim da uđe u zapisnik. Ako ste ovlašteni za taj dio onda je normalna stvar da
klauzula u ugovoru mora postojati kada ćete ga potpisivati, jer to načelnik mora potpisati. Da u
slučaju da nam projekt bude odbijen zato što strategija nije dobra da se ide u spor i da se šteta
nadoknadi. Inače drugačije ja neću glasovati. Dosta je tih zafrkancija i okolo davanja novaca u
vjetar. I kako se netko sjeti. Ja sam dapače za sve fondove i nemam ništa protiv toga. Prema
tome vi ste za to ovlašteni i ja dapače pozdravljam i nemam ništa protiv, da to napravite u roku
od dva mjeseca. Jer, mi ništa ne možemo napraviti dok to nemamo. Nije bit dali će ona biti na
dvanaest stranica ili na trideset šest. To me uopće ne zanima. Samo da bude u skladu sa
Europskom komisijom. I kada to dođe do komisije da to bude prihvaćeno a ne da netko kaže da
vam strategija nije u skladu sa onim kockicama, točkicama nešto malo znam ali ne znam sve.
Znači vi morate u onaj dio odraditi a ne šta misli Miro, Žarko ili Đuro. Mi smo tu nula što se
tiče europskih komisija. Znači oni imaju svoja pravila igre, ako vi ta pravila igre znadete i kada
se te kućice poslože mi sigurno prolazimo. Ako se jednostavno ne poslažu mi nemamo nikakve
šanse. Hvala lijepo. Znači predsjedniče predlažem da odluku koju smo imali poništimo i
donesemo novu. Ako smo za to.
Predsjednik vijeća – pošto sada imamo pročelnika, i sada će pročelnik pripremati sve te odluke
koje idu na vijeće, nećemo morati stalno angažirati ljude iz Ureda državne uprave, tajnicu, ili
ljude koji nisu stručni. Pa će on pripremiti, naći odluku vidjeti način kako se poništava i
predložiti novu odluku i dati je na usvajanje. Da li se slažete sa tim zaključkom?
Zaključak je jednoglasno usvojen sa 8 „ZA“.
Predsjednik vijeća – zahvaljujem se gospođi Mirni. I prelazimo na slijedeću točku.
Mirna Gabor – evo ako sam ja slobodna, mogu ići. Te se zahvaljuje.
Predsjednik vijeća – slijedeća točka je
točka 6.
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine
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Predsjednik vijeća – ova Odluka je već bila na vijeću ona je vraćena od nekih stvari koji nam
nisu tu pasale. Ne znam šta je tu popravljeno.
Kovačić Dijana – kako se ne vidi što je popravljeno? Ovih 200.053,00 kn je bilo stavljeno u
asfaltiranje ceste trebao se je otvoriti novi konto ustvari staviti u izradu projekata.
Predsjednik vijeća – dobro. Ovako na stranici koja je zaprimljena od Fine piše da su nam rashodi
435 tisuća i nešto sitnog a na izlistu piše 444 tisuće. Kako se mogu razlikovati dva dokumenta
koji datiraju isto? Razlika je iskazana koja po Fini može biti najviše jednu kunu.
Dijana Kovačić – to je prošlo u trećem četvrtom mjesecu.
Predsjednik – to nije prošlo sve dok vijeće ne donese odluku. Već sam nekoliko puta rekao da
to računovodstvo u Fini samo zagorčava život. Ne kažem da je to netko namjerno ili ne
namjerno napravio pogrešku. Ali, jednostavno ako usvajamo neki dokument moramo ga
usvojiti da je točan. Ako imamo tu neke rashode a vamo imamo neke druge rashode onda je
pitanje šta je ispravno? Evo otvaram raspravu.
Kolić Miro – evo ja ću biti vrlo kratak. Radi se odluci koja ponovno nije napravljena u skladu
šta treba. Znači izvještaj koji je prema Fini otišao izvještaj koji se ovdje nalazi nisu identični.
Prema tome neću uopće trošiti vrijeme ni komentirati, neću ni slučajno glasovati za ovo, jer
jednostavno više to niti ima smisla niti jednostavno ne razumijem zašto nam to radite nama
vijeću, zašto to radite? Ja to jednostavno ne mogu shvatiti. Znači izvještaj koji ide prema Fini i
onaj koji je prilog tome nisu jednaki. Svi komentari suvišni su bez veze. Kod nas u Severinu
izgleda može šta hoće. Do kada ovo to više nema smisla. Ovaj izvještaj je usvojen kada ga
usvoji vijeće, ako je u skladu sa zakonom. Ako ste i malo to čitali druga stvar je ako niste.
Predsjednik vijeća – mi ne možemo usvojiti ono što nije točno.
Kolić Miro – ovo će biti moje prvo pitanje pročelniku, tražiti ću očitovanje o pitanju zakonitosti.
Ne danas već ću ja doći sutra, prekosutra kada budem imao vremena i to će biti moje prvo
pitanje prema njemu. U računovodstvu nema pogodbe i ko misli nešto.
Ovčariček Ivan – nisam se još javljao pa pozdravljam novinarku i našeg pročelnika i sve vas.
Znate dokumenti moraju biti točni. Tko je pogriješio ja ne znam. Ako nije točno ja ne dižem
ruku za to. Svatko je plaćen za svoj posao pa neka ga obavlja kako treba.
Predsjednik vijeća – upitao ima li još komentara?
Šoštarko Stjepan – mislim da bi trebalo rasčistiti sa tom Finom i nekoga druga uzeti.
Predsjednik vijeća – mi možemo pogledati i druge općine i privatne subjekte. Oni imaju isto
tako na kompjuteru kontrolu ali to se napravi samo tako da ide. Negdje se dva puta nešto
napisalo ili nešto nije skinuto. Mi to sada ovako ne možemo naći.
Ovčariček Ivan – zašto bi mi to sada istraživali, neka to napravi onaj ko je plaćen za to.
Predsjednik vijeća – da ne bi sada trošili vrijeme po ovoj točci predlažem da ovu točku skinemo
sa dnevnog reda, i uputimo na doradu. Ako bude gotov do 31.12. bude ako ne nema ni
proračuna. zašto je to računovodstvo ne ažurno ili ne precizno vodi? Mi smo tražili nekoliko
puta kao vijeće dat je prijedlog načelniku. Načelnik je rekao da oni jedini znaju to voditi. Koliko
ja vidim oni to ne znaju voditi.
Načelnik – rekao sam da mi se dade prijedlog tko vodi lokalnu samoupravu u Bjelovaru.
Predsjednik vijeća – većina lokalne samouprave ima svoje računovodstvo.
Načelnik – ja sam vam rekao da mi kažete i jedan prijedlog u Bjelovaru ili bilo gdje tu u okolici
tko vodi računovodstvo od lokalne samouprave. Mislim da nitko nije došao i rekao ima tu i tu.
Ja nisam za to.
Predsjednik – to je za to da se točka 7. skine sa dnevnog reda?
Jednoglasno 8 „ZA“ za doradu točke 7.
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točka 7.
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih
korisnika za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Predsjednik vijeća – danas smo dobili ove materijale sa iz listom ovo što ste danas dobili tu na
stolu. Ne znam zašto nije išlo sa materijalima svima?
Dijana Kovačić – zaboravila sam staviti.
Predsjednik vijeća – dobro. I ova točka je vrlo slična. Oko točke 7. sveukupno rashodi su
915.085 znači 85 kuna i 18 lipa. A ovdje je 915.005 zašto je krivi broj nije mi jasno. To je jedno
pitanje, ne znam da li ćemo i ovu točku odmah skinuti sa dnevnog reda ili ćemo još malo
prokomentirati?
Ovčariček Ivan – ja bih imao. Na stranici 7. Odvjetnički ured Katja Jajaš 63.200,18 kuna im je
plaćeno neki posao. A ne znam šta smo im to platili.
Načelnik – za HT-ove kablove. To je ugovor sa odvjetnicom da dobijemo naknadu za kablove
i to je plaćeno.
Predsjednik vijeća – to je provizija za …
Načelnik – to je plaćeno za što smo dobili 202.000,00 kuna.
Predsjednik vijeća – dobro.
Kolić Miro – moram priznati da ne znam, pa ću morati pitati načelnika da mi odgovori, da li
smo mi to odlukom Vlade dobili ili smo mi to dobili odlukom odvjetničkog ureda?
Načelnik – preko odvjetnika.
Kolić Miro – da li Vlada Republike Hrvatske ima sa tim? Koliko je meni poznato sve Općine
su dobile to odlukom Vlade Republike Hrvatske. Ako ja krivo govorim možda drugi nisu ili ja
ne znam. Ja se izvinjavam ja pitam.
Načelnik – odlukom Vlade ja to nisam čuo.
Kolić Miro – znači ovo je Općina Severin tužila telekom i uzeli advokata i mi smo te novce
dobili.
Načelnik – da.
Kolić Miro – kako su to drugi dobili?
Načelnik – na isti način, većina Općina tu u okolici. Mislim da sve Općine.
Kolić Miro – to ja nisam znao.
Predsjednik vijeća – i moje je to prvo saznanje.
Kolić Miro – Vlada Republike Hrvatske to nije odradila za sve Općine?
Načelnik – mislim da smo jedan dan nas jedno deset jedanaest potpisali ugovor sa om Katjom
Jajaš da nam to odradi.
Predsjednik vijeća – moje jedno pod pitanje vezano uz ovo da li ćemo mi dalje dobivati te
novce?
Načelnik – svake godine 50 i nešto tisuća kuna.
Predsjednik vijeća – bez odvjetnika?
Načelnik – bez odvjetnika. Unaprijed deset godina.
Predsjednik vijeća – hvala na odgovoru.
Kolić Miro – tu nisu uključeni novci za odašiljač?
Načelnik – samo kablovi koji idu javnim površinama.
Predsjednik vijeća – ovo smo iz komentirali da ne bi se i ovo izvješće pet puta vraćalo na doradu
i ovdje isto imamo razliku ispisanu na skupnom kontu i ono što je predano zvanično u statistički.
Moje još jedno pitanje vezano uz sva ova izvješća ovdje gore piše račun prihoda i rashoda. Tu
9

samo vidimo rashode. Nigdje nema prihoda. Izvješće bi trebalo sadržavati prihode i rashode. I
normalno da se vidi da je saldo jednak. Ima li pitanja po ovoj točci? Predlažem da i ovu točku
dademo na doradu da se to uskladi i da ih onda oba dvije ako je moguće ….
Ovčariček Ivan – evo mogu ja. Ja bih još nešto rekao oko prihodovne strane moramo imati tako
i prihodovnu stranu inače ovo je samo rashod. Mi ne znamo koliko su nam drugi dužni. Koliko
su dužni Općini Severin. Naši neki poslovni partneri, komitenti. Isto tako i komunalna naknada,
koliko je naplaćeno koliko je naš advokat izvukao novaca tužbama od ljudi. To bi trebali znati
na neki način. Plaćamo ga a ne znam koliko ima koristi od toga. Jer, mi koji plaćamo nama se
ismijavaju oni koji ne plaćaju. Znači mora biti i prihodovna strana da se vidi koliko prihoda isto
tako da se vidi koliko i rashoda. Dok to bude onda nema problema. Tada smo imali nekada kada
je bila pokojna Dalija. Kada je vodila sve smo znali.
Načelnik – šta ste znali?
Ovčariček Ivan – prihodovnu stranu sve smo znali.
Načelnik – nisi imao kvartalno nikada.
Ovčariček Ivan – pa nismo imali niti godišnje.
Načelnik – imao si godišnje. I prihodovnu i rashodovnu stranu. Ali kvartalno nisi.
Ovčariček Ivan – pa to je za šest mjeseci. Zar je to problem to se sve vodi.
Načelnik – nije problem. Mogli ste reći treba. Čekaj zar tu nema prihoda.
Predsjednik vijeća – nema.
Načelnik – vi na svakom vijeću tražite još nešto.
Ovčariček Ivan – pa piše prihodovna strana – pa gdje je.
Predsjednik vijeća – proračun se sastoji od prihoda i rashoda. Evo ja molim da uđe u zapisnik
da se Izvješće o usvajanju proračuna treba sastojati od prihodovne i rashodovne strane.
Predlažem da točku 7. uputimo na doradu. Te je upitao tko je za?
Jednoglasno 8 „ZA“ za doradu točke 8.
Točka 8.
Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2016. godine
Predsjednik vijeća – znači to je polugodišnji izvještaj. Evo dajem riječ načelniku.
Načelnik – kakvu riječ? Imate izvještaj ako imate šta pitajte.
Predsjednik vijeća – otvaram raspravu po ovoj točci. Evo ja ću reći par riječi o ovome. Mi smo
puno puta govorili o tome izvještaju o radu načelnika. nije to niša sporno da se razumijemo.
Ali, ako kažete izvješće, onda i ovo izvješće je moglo biti i od prošle godine ili od pretprošle.
Nema skoro ni jedan datum. I bilo bi bolje da je napisano tko je posjetio našu Općinu. Da ne
bude baš tako opće.
Načelnik – onda ja mogu napisati dana toga i toga.
Predsjednik vijeća – ama ne treba baš svaki dan. Ali, ako smo spomenuli da su u posjetu došli
visoki dužnosnici. Da li je teško bilo napisati bio je ovaj ministar, za deset godina kada to netko
bude čitao pa da se zna da je tu nekad netko bio. I ja znam da je kompjuterom lako kopirati
ovoga izvještaj od jedne godine do druge, ali treba obratiti pažnju da oni koji kopiraju da
kopiraju točno. Da ne kopiraju iz trećeg lica. Evo samo toliko.
Kolić Miro – imam samo jedno pitanje načelniče. Da li je bilo vanrednih prihoda u ovom
periodu od prvih šest mjeseci u Općini Severin?
Načelnik- kakvih vanrednih?
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Kolić Miro – pa ne mogu vjerovati. Zna se šta su vanredni prihodi. Oni koji nisu predviđeni
proračunom, to su vanredni prihodi. Znači mi smo u proračunu planirali toliko, to, to i to, ja
pitam dali je u ovih šest mjeseci bili vanrednih prihoda u proračun Općine Severin?
Načelnik – T-com.
Kolić Miro – šta to niste napisali? Nije to baš bezazlena stavka.
Predsjednik vijeća – ima li još komentara? Dajem onda ovu odluku o usvajanju izvještaja
Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine na glasovanje,
odnosno na usvajanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „PROTIV“.
točka 9.
Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Severin
Predsjednik vijeća – za civilnu zaštitu je zadužen ispred Općine Severin evo gospodin zamjenik
načelnika.
Fuček Stevo – evo ovo je samo nadopuna šta je trebalo biti, to je radio Antonio. Što se traži da
mora biti.
Predsjednik vijeća – otvaram raspravu po ovoj točci. Koliko vidim rasprave nema. Dajem ovu
točku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“.
točka 10.
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2015. godinu
Predsjednik vijeća – to je isto napravljeno vjerojatno po službenoj dužnosti. Evo tu je Antonio
koji je to onda radio. To su stavke vjerojatno izvađene iz proračuna. da ne bi išli sada od stavke
do stavke kontrolirati. Ima li komentara po ovoj točci? Dajem na usvajanje Analizu stanja
sustava civilne zaštite Općine Severin za 2015. godinu.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“.
točka 11.
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – evo tu bi ja dao jednu primjedbu. A ta bi bila da je 2016. godina već na
izmaku, a mi sada donosimo plan razvoja. Ipak bi to trebali možda u nekim mjesecima ranijim
donijeti, ali planovi u biti se donose godinu unaprijed. A ne tekuće godine ili unazad. Ima li
komentara na ovu točku?
Kolić Miro – imam jedan lagani komentar o tom dijelu. Mislim sve te tačke kada vidim da mi
iz svega toga napravimo lakrdiju, niti šta tko diskutira to nam je tak eto bez veze. Deseti mjesec
je evo za koji dan, a mi donašamo plan rada za tekuću godinu. Prema tome, nemam tu šta
komentirati, jednostavno to tako shvatiti i gotovo. To je pitanje sustava cijeloga. Više puta sam
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to vidio i u nekim drugim općinama. Onda rađe to izbaciti toga ne treba. Piše plan razvoja
sustava civilne zaštite Općine Severin za 2016. godinu. Danas se nalazimo u devetom mjesecu,
datum je koji u tom dijelu. Prema tome o tome smo trebali razgovarati bar u dvanaestom da
donesemo plan za 2016. iduća točka ima smisla, jer donašemo nešto od 2015. do 2019. a ovo
je rađenje cirkusa.
Predsjednik vijeća – predsjednik Vatrogasne zajednice.
Babec Antonio – evo ja bih se javio. Javljam se kao komunalni redar, osoba zadužena za
praćenje ovog sustava. Htio bih napomenuti. Trebalo mi je dati riječ da obrazložim zašto je to
na dnevnom redu, pa ne bi onda došlo do ovakvog pitanja. Znači, mi smo imali Plan za 2016.
godinu, međutim Zakon o sustavu civilne zaštite se je mijenjao krajem godine, i temeljem toga
na početku godine treba donijeti ovaj akt. Međutim, niti predsjednik vijeća, ni jedna osoba nije
pitala da li ima šta za dopunu dnevnog reda kada se je radilo. Tako da je nisam mogao dati. Ja
sam sada rekao Dijani, molim te to stavi da ide. Trebali su to u prvom mjesecu, odnosno trećem
no nitko nije ništa pitao. Imali se kako ste imali vijeće, to je trebalo tada. Ja nisam tu stalno, da
li su se sazivi i tako dalje, nitko mene ništa nije pitao da li imam šta. I tako da se je prešlo preko
toga i da je dočekalo ovaj mjesec. S time predsjedniče ja predlažem samo da se je trebalo
zamijeniti točka 11 sa točkom 12. samo je trebalo malo to iz rotirati. To je sve napravljeno sa
dogovorom gospodinom Darkom Stavinohom. Koji je zadužen za našu Općinu. To je napisano
sa nekakvim našim dogovorom, predano je njima, oni su to pregledali i dali odobrenje da se ide
na vijeće. Evo toliko, hvala.
Predsjednik vijeća – hvala Antoniu. Na nekom sazivu sjednica i bilo čega ne odlučujem samo
ja. Prva stvar. Ovaj saziv od točke 1 do točke ne znam koje, mislim 18, već je bio od printan
kada sam ja to pogledao. Slijedeća stvar ako nešto treba ići na vijeće onda se to treba uputiti na
vijeće. Neće predsjednik vijeća ići od čovjeka do čovjeka i pitati ima li šta za vijeće. Trebalo je
pismeni dopis napisati da se ta točka uvrsti u dnevni red. I bez problema bi bila uvrštena. Što
se tiče plan razvoja sustava i smjernice za organizaciju mogli smo ih na početku sjednice
zamijeniti. Nadam se da će to sada koordinirati gospodin pročelnik. Tako da neće više biti ako
možemo reći propusta. Mi znademo tu i tko je zadužen za civilnu zaštitu i za ostale te sektore
koji to prati. A sada šta se da na vijeće. Mislim da ni jedna točka nije bila odbijena do sada. Evo
gospodin Kolić.
Kolić Miro – ja sada moram pitati tko je zadužen za civilnu zaštite na Općini Severin? Ime i
prezime. Načelniče znadete li vi?
Fuček Stevo – ja sam ….
Kolić Miro – samo malo, nisam vas pitao. Ja pitam vrlo ozbiljno tko je zadužen za civilnu
zaštitu na prostoru Općine Severin? Načelniče pitam Vas!
Načelnik – ne znam.
Predsjednik vijeća – pročelniče znadete li Vi tko je zadužen?
Pročelnik – ne bih znao.
Ovčariček Ivan – Miro da nisi ti zadužen?
Kolić Miro – nisam budi siguran.
Predsjednik vijeća – mislim da bi malo više trebali ozbiljnosti ovdje, jer, kako je krenulo neće
nitko biti za ništa zadužen. A to nije dobro. Imamo plan razvoja i trebamo o njemu komentirati.
Ako ima komentara. Ako Antonio misli da trebamo smjernice prije toga obrazložiti, može se to
sada iz komentirati. Ali ovaj plan koji je istovjetan onome koji je bio 2015. mislim da čak ništa
nije promijenjeno, čak mislim da su i ovi brojevi koji se tiču planiranih sredstava od prilike isti.
Još nešto bih rekao, plan je civilne zaštite ali i taj plan civilne zaštite, možda se i uklapa što je
bilo rađeno prošle godine, baš u vezi bušotine u Velikoj Cigleni. Kada smo nešto htjeli
napraviti, a u biti nismo ništa napravili, a zadatak je to bio civilne zaštite. Jer, je to u interesu
građana Općine Severin. No, u koliko nema komentara dajem ovaj plan na usvajanje. Tko je da
se plan za 2016. godinu usvoji?
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Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 12.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Severin
za razdoblje od 2016. do 2019. godine
Predsjednik vijeća – otvaram raspravu po ovoj točci. Ne znam da li je predviđena zaštita od
radijacije? Ivica to nije smiješno. Pošto je upravo ova naša susjedna bušotina označena kao
izvor radijacije. Tako da bi trebali biti upoznati sa mjerama opreza. Ima li komentara na ove
smjernice? Dajem Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civile zaštite Općine Severin za
razdoblje od 2016. do 2019. godine na usvajanje glasovanjem.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
točka 13.
Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja Vatrogasne zajednice
Općine Severin za 2015. godinu
Predsjednik vijeća – evo ovdje je gospodin Mario Bažulić, nisam na početku posebno
pozdravio, pa Mario izvoli.
Mario Bažulić – dobro veče svima, neću nikoga posebno pozdravljati. Što se toga tiče to inače
inspektor traži to je predano na Fini 29.02. 28.02. ne znam ni je. Tamo je sve bilo u redu, sada
vaš je da vidite, odlučite da ili ne. Posebno nemam šta, vi pitajte ako vas šta zanima.
Kolić Miro – imam ja pitanje. Ovo što mi ovdje imamo pred sobom za mene je ovo dobar
dokument. I sve one koje mi financiramo isto tako bi morali biti sa takvim dokumentom. Ali,
na žalost samo Vatrogasnu zajednicu dobivamo. A druga društva kojima dajemo sredstva, ne
dobivamo. Prema tome nema razlike između vatrogasaca, KUD-a, ribića, lovaca. No, na ovom
izvještaju piše predsjednik, čega?
Mario Bažulić – Vatrogasne zajednice. Ima žig.
Kolić Miro – dobro. Moje pitanje je koje se odnosi i koristim priliku da … piše vamo na zadnjoj
stranici vašeg izvještaja, moramo napomenuti, zbog kvara vatrogasnog vozila cisterne nismo
koristili sredstva za opremanje, jer je donesena odluka da se ide u nabavu drugog vozila. Ja ne
službeno pitam, jel neko vozilo ima da je ušlo prošle godine ili ove godine?
Mario Bažulić – ove godine.
Kolić Miro – ove godine. Dobro, nisam znao, ne mogu sve pratiti. Znači vozilo je kupljeno ove
godine.
Mario Bažulić – ove godine.
Kolić Miro – nemam više pitanja, hvala.
Predsjednik vijeća – i dok se je pisalo izvješće bilo je za razdoblje 2015. ja bih to drugačije
pitao, mislim nije direktno vezano uz financije, ako je kvar vatrogasno vozilo što u slučaju
požara. Mi smo bili u biti bez vatrogasnog vozila, koliko?
Mario Bažulić – bili smo povezani sa drugim društvima. Bili su svjesni toga, bili su pripremljeni
što se tiče toga. Znalo se je okolo, Trojstvo, Šandrovac, Pisanica, Rača bili su što se toga tiče
upoznati. Išli smo mi i kod njih par puta, ali bez vozila. Samo kao ljudstvo. Jer, smo kao
koordinacija pet Općina, pa radimo svi zajedno.
Predsjednik vijeća – hvala lijepo. Ima li još pitanja? Dajem ovu odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 8 „ZA“ jednoglasno.
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14.
Prijedlog rebalansa za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – sukladno Zakona o proračunu, znamo ako dođu neka vanredna sredstva da
se ta sredstva trebaju raspodijeliti. Da bi se mogla trošiti. Sredstva koja nisu raspoređena nisu
obuhvaćena računskih planom, proračunom kako to mi zovemo, ne mogu se ni na nikakvi način
trošiti. Jer, ne zna se za čega su namijenjeni. Ja sam zamolio načelnika da sastavi proračun,
odnosno rebalans proračuna, no međutim on je rekao da to ne treba raditi. Pa sam ja umjesto
toga zamolio tajnicu da izvuče prihode od 01.01. vjerojatno negdje do 8. mjeseca da od prilike
vidimo koliko je bilo nekih prihoda koji su neki vanredni. Ovdje imamo na stranici 202.000,00
kuna koje su došle od Telekoma, to su nam kao prihodi, ali evo sada je načelnik rekao da imamo
na toj stavci i rashode za odvjetnika, jel što to prvi put čujemo. Zatim imamo kapitalne pomoći
iz državnog proračuna, nisam zbrajao pošto vidimo knjiženo je 1, 2, 3, 4. 5 i 6 nije, pa je u 7.
mjesecu sve sknjiženo tako da imamo cifru samo do danas nekih 472.000,00 kuna. Imamo
naknadu za korištenje naftne rente, ali ona nam je u proračunu već upisana. Mislim. Ne znam
da li je tome iznosu. Mislim da bi vijeće trebalo biti upoznato sa ovim što smo napomenuli kod
donošenje izvršenja proračuna i sa prihodovnom stranom tako da bi mogli znati šta i gdje ima
koliko novaca kako se ti novci budu raspodijelili. Moje mišljenje je da je rebalans potreban.
Kada će biti to ne znam, ovisi o načelniku, zato dajem njemu riječ ako ima šta nadodati.
Načelnik – imam. Dobio sam da napravim rebalans proračuna u tri dana. Kao prvo rebalans
proračuna se ne može napraviti u tri dana, nisam rekao da ne treba napraviti rebalans, rekao
sam da treba napraviti ali ne još. Jel tako? Bio si kod mene u kancelariji i tako smo razgovarali.
I rekao sam ta točka plan proračuna ne znam šta ste vi uopće stavili na dnevni red.
Predsjednik vijeća – stavili smo ih zato što su došla neplanirana sredstva.
Načelnik – neplanirana sredstva prije tri vijeća, dva sam rekao da su ta sredstva došla i vi ste to
jako dobro čuli svi.
Predsjednik vijeća – ali nisu raspoređena.
Načelnik – biti će raspoređena.
Predsjednik vijeća – a kada? 31.12.
Načelnik – možda i 31.12.
Predsjednik vijeća – i onda ti očekuješ da mi to usvojimo tako kako ti to potrošiš.
Načelnik – da li ćeš ti pričati ili ću ja pričati? Pričaš ti tu ovo nije raspoređeno, imamo li ovo u
prihodovnom izdanju, imamo li rentu?
Predsjednik vijeća – imamo li toliki iznos?
Načelnik – nemamo toliki. Šta hoćeš reći da sam ja potrošio novce koji nisu raspoređeni ili šta?
Ne razumijem o čemu se radi?! Vi meni objasnite o čemu se radi zašto je sada plan rebalansa
na točki dnevnog reda? Tko tu točku daje na dnevni red?
Predsjednik vijeća – ako su prihodi veći nego što su planirani treba napraviti namjensko trošenje
sredstava, onako kako se odredi. Taj rebalans predlažeš ti.
Načelnik – tko je stavio točku dnevnog reda tu?
Predsjednik vijeća – ja sam stavio.
Načelnik – onda dobro.
Predsjednik vijeća – svi prave rebalans da bi im taj proračun bio što uravnotežen. Jer, imamo
problema sa donošenjem ovog izvršenja proračuna. nikada nam ništa ne štima. Nemamo
prihodovnu stranu, ništa ne znamo šta dođe, šta ode. Zato vijeće postoji.
Načelnik – imaš tu kada već pričaš po svakom kontu koliko je potrošeno.
Predsjednik vijeća – ali nema koliko je dobito. Mora biti balans.
Načelnik – šta nisi rekao onda kada si tražio da bude i prihodovna strana.
Predsjednik vijeća – na svakom vijeću.
Načelnik – nije istina.
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Predsjednik vijeća – još dok ja nisam bio predsjednik vijeća. Potražiti ćemo u zapisnicima.
Kolić Miro – točka dnevnog reda koja se nalazi ovdje za one koji ne znaju dnevni red sastavlja
predsjednik. To je najmanji problem. No, sada pretpostavljam vidite zašto ja nisam glasovao za
izvješće načelnika. Ne zato što je on meni lijep, ali ne zato što on govori da ja pod njim jamu
kopam. Po zakonu u proračunu piše kada dođe više sredstava nego što je dužnost je da se
napravi rebalans proračuna. to piše u zakonu. Prema tome ako nije to, ja ću osobno tražiti na
drugom mjestu da dobijemo pismeno oko toga dijela. Prema tome, za mnogo manja sredstva,
mi imamo proračun koliki imamo i 200.000,00 kuna su vanredna sredstva koja nisu zanemariva.
I veća su od 5% koja su u našem proračunu. I prema tome, vi ste trebali taj dio napraviti. Zašto
niste to vi valjda pretpostavljam da znadete. Nitko to vama ne može narediti. Od vijeća da to
napravite, ali ste trebali napraviti. A prema tome zašto niste? Ja ću vam reći zašto takve stvari
mi ne dobivamo. Zato što se tada može jednostavno ne manipulirati, nego ni velirati ili raditi sa
sredstvima kako je. Ovo vijeće postoji da rasporedi sredstva i da donese proračun. A vaš zadatak
je da poštujete proračun i da trošite sredstva prema proračunu. Odnosno da ne prekoračite
stavku više od 5%. Prema tome, piše u zakonu, ne piše za općinu Severin nego to piše za sve
općine i gradove u tome dijelu. Ovdje se je dogodio veći priliv sredstava i dobro da se je
dogodio. Uopće on nije loš što je takav. Ali loše je samo zato što u ovom slučaju predsjednik
svaki ima pravo da sastavi dnevni red dok je predsjednik. Prema tome, u tome dijelu što je tko
vama što rekao u to ne ulazim i neću raspravu. Mi smo trebali to napraviti , odnosno trebali ste
to predložiti vijeću kada ste vi to smatrali, niste napravili. Znači nije napravljen i prema tome
nemamo o čemu razgovarati po ovoj točci. Koliko ja vidim rebalansa nema ako sam dobro
shvatio. I prema tome konstatirati ćemo zapisnik da nije to napravljeno. A da li je netko to
napravio namjerno ili napravio u skladu sa zakonom, valjda će to netko jednog dana reći. Da li
rebalans netko mora pripremiti za 3 dana ili 33. Zato sam ja pitao da li su sredstva došla u prvih
šest mjeseci. Jesu! Trebalo ih je rasporediti.
Predsjednik vijeća – ima li netko za nešto nadodati? Zaključujem točku 14.
točka 15.
Donošenje Odluke o izmjeni članka 72. Statuta Općine Severin
Predsjednik vijeća – ako se sjećate na početku našega saziva smo ovu točku mijenjali. Da bi
nešto poboljšali, trgovačkom društvu Severinski komunalac, no međutim, nije se pokazalo kao
pozitivno. Otvaram raspravu po ovoj točci. Dobro, pošto nema nikakvih komentara Statutarna
odluka o izmjeni Statuta Općine Severin
„ znači u trgovačkim društvima u kojima je Općina Severin 100% vlasnik udjela ili dionica
Skupštinu trgovačkog društva čini Općinski načelnik“ tko je za ovu odluku dajem je na
glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
Predsjednik vijeća – smatram da je ova odluka prošla.
točka 16.
Donošenje Odluke o Skupštini Severinskog komunalca d.o.o.
(Razrješenje i imenovanje)
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Predsjednik vijeća – imamo dvije odluke razrješenje i imenovanje Skupštine Severinskog
komunalca. Pošto, evo sada smo donesli odluku da Severinski komunalac u budućnosti bude
postao da Skupštinu čini načelnik. Općinsko vijeće Općine Severin donosi odluku o razrješenju
Skupštine Severinskog komunalaca d.o.o. sa danom 22.09.2016., znači sa današnjim datumom.
Tko je za ovu Odluku?
Bažulić Ivan – ne može to tako.
Predsjednik vijeće – izvoli, ako imaš kakvih komentara.
Bažulić Ivan – ne, ne sve u redu.
Predsjednik vijeća – dobro. Tko je za? Ajde dignite ruku.
Nakon glasovanja izglasano je 5 „ZA, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Predsjednik vijeća – smatram da je ova odluka prošla.
Predsjednik vijeća – i imamo odluku o imenovanju Skupštine Severinskog komunalaca d.o.o.
Općinsko vijeće -sada ovdje nešto nije bilo dobro napisano – Općinsko vijeće Općine Severin
donosi Odluku o imenovanju Skupštinom gospodina Žarka Žgelu sa danom 22.09.2016. godine
– znači ovdje je napisano dva puta Općinsko vijeće Općine Severin- to će u korekciji ovak…
tko je za ovu odluku? Kod prebrojavanja glasova načelnik je digao ruku protiv.
Predsjednik vijeća se obraća načelniku – pa ti ne glasuješ.
Načelnik – šta se mene ništa ne pita?
Predsjednik vijeća – pa vijeće donosi odluku.
Bažulić Ivan – pa kako možete takvog šta … sramota. Pa kako igrate dvolično. Budite pošteni
pa igrajte onako kako treba. Kada sam ja vama rekao šta će se dogoditi, rekli ste komunalac
ide. Sram Vas može biti sve.
Predsjednik vijeća – dobro.
Bažulić Ivan – i sada budete sve na načelnika svalili. Pa da bude od komunalca gazda.
Predsjednik vijeća – pa tko će provesti taj postupak?
Bažulić Ivan – tko ga je gurao neka ga i provede.
Hajtić Damir – nastavite započeto. Šta ste sada odustali? Dali na Državno odvjetništvo pa digli
rep.
Bažulić Ivan – mislim da Vam bude gorilo pod petama. A niste svjesni.
Predsjednik vijeća – Vijeće donosi odluku.
Bažulić Ivan – bez obzira.
Načelnik – vi se skidate i za ništa ne odgovarate. Šta se je dogodilo niti pričate niti spominjete
šta je sa komunalcem. Imali ste Skupštinu ….
Šoštarko Stjepan – zato što nitko od Vas iz HDZ-a nije dolazio na zadnjih par sastanaka.
Hajtić Damir – kojih par? Samo jedan sastanak.
Šoštarko Stjepan – bilo ih je i ranije. Dođe samo Ivo Ovčariček. To sam već napomenuo i rekao
sam da budete vidjeli da ne budu došli. I niste došli.
Načelnik – kakve to veze ima?
Šoštarko Stjepan – sada na kraju mi budemo ispali krivi HSS i neki drugi, jer oni ne dolaze oni
nisu krivi.
Hajtić Damir – koji HSS?
Predsjednik vijeća – nećemo sada ulaziti u stranačke stvari, mi smo ovdje da donesemo odluku.
Ako se načelnik ne slaže sa ovom odlukom on će to opet pismeno uputiti vijeću, pa ćemo vidjeti
da li možemo izdati neko rješenje. Ne možemo sada uzeti glasove načelnika, da on glasuje. U
redu čovjek ima pravo glasovati.
Morosavljević Jasmin – a zašto ne bi glasovao ako ima pravo. To je isto kao da ja ne glasam.
Predsjednik vijeća – u vijeću nema pravo glasovati. U Skupštini ima pravo.
Predsjednik vijeća – mi smo sazivali i skupštinu komunalca, isto tako je bilo.
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Hajtić Damir – imam jedno pitanje.
Predsjednik vijeća – evo samo malo da završim sa ovim. Zašto bi se mi opterećivali sa nečim
što nije u našoj nadležnosti.
Načelnik – koje u vašoj nadležnosti? Da li je komunalac bio 01.01.2014. u Vašoj nadležnosti?
Sada znači, mi se nećemo opterećivati. Prošlo je godinu dana, jedna lipa nije ušla u komunalac,
svima ste dali otkaz. Komunalac je otišao u ne znam koji minus, nitko nije tu, nadzor je tu, jeli
predsjednik nadzornog odbora, nitko ništa nije rekao, sada ne priča pred ovim vijećem kakva
je situacija i šta je sa tim.
Predsjednik vijeća – ovo Vijeće je i bilo Skupština komunalca. Kada se je o tome pričalo neki
vijećnici nisu došli to je jedna stvar, a druga stvar …
Načelnik – čekaj malo, šta Vi meni sada mislite predati samo tak, ti si Skupština Severinskog
komunalca i gotovo.
Predsjednik vijeća – mi smo donijeli odluku, a ti ako to nećeš prihvatiti pa ima neki način da se
to regulira.
Načelnik – a tko će mi to predati? Predsjednik Skupštine?
Predsjednik vijeća – ne predsjednik Skupštine.
Načelnik – nego tko?
Predsjednik vijeća – predsjednik Skupštine je dao otkaz na svoj položaj, kao i svi vijećnici koji
su bili članovi Skupštine u tom sazivu. Koji su bili na sastanku nazočni.
Načelnik – što to sada znači? da od 01.01.2014. godine niste ništa mogli napraviti, sada vraćate
lopticu kontra. Dajete sada meni da ja to sada izvlačim iz nečega što ste to sada uvalili do kraja.
Predsjednik vijeća – ovako dug je bio, dug je otprilike takav ostao, ja sam bio i na poreznoj i
kod župana na razgovoru i kod njihovih službi i jednostavno za to nema lijeka. Odgovor je tih
svih ljudi koji su bili direktori komunalca osim tu nazočnog Hajtića da oni nisu mogli surađivati
sa načelnikom. Nažalost to je tako rečeno. Ja ne mogu sada ići iza jednog i iza drugog i pitati
čuj zašto on tebi nije rekao za šoder. Ovaj će reći nije mi rekao, ovaj je rekao nekom drugom.
Pa čekaj, šta sam ja tu? Na koji način da se to napravi?
Načelnik – to je ovaj vaš zadnji direktor, vaš, koji ste ga vi metli on je rekao da ne može
surađivati sa načelnikom, što ne znam zašto? Kako je postao direktor tu nije donesao jedne lipe
unazad godinu dana. Lipe u tu firmu nije stavio. Da je on nešto odradio jednu lipu donesao.
Direktor kojeg ste vi postavili. Ustvari postavili ste vi i prije tih direktora.
Predsjednik vijeća – ja ne znam zašto ja sada moram ili neki ljudi ovdje iz vijeća, ovoga se
snalaziti, ako nije direktor mogao dovesti to poduzeće u red, evo tu je gospodin Hajtić, sada da
se mi osobno prepucavamo nema smisla. Ili da ja sada idem kontrolirati poslovne knjige kako
je šta ušlo kako je šta izišlo. To nema smisla.
Načelnik – kako ne bi imalo smisla. Vi ste rekli tu za ovim stolom, nadzorni je rekao da će 10%
da će prodati firmu, da će postati dioničko društvo, to ne znam ni ja na koji način? Rekli ste da
ako ne bude tako prodati ćemo stroj, vi osobno ste rekli tu koliko vas god tu ima. Ne svi.
Ovčariček Ivan – nismo rekli da ćemo prodati stroj.
Načelnik – jeste rekli ste. Sjećam se kao danas kada je Marinko Mitrović rekao da će se stroj
prodati i namiriti dugovi.
Ovačariček Ivan – ja nisam to rekao.
Načelnik – nisi ti rekao. A sada stroj stoji godinu dana i ni jedne lipe nije ušlo u komunalac, e
sada ste vi ajmo, ostavka gospodo. Ja ne razumijem.
Ovčariček Ivan – dobro riješeno je to.
Načelnik – šta je riješeno? Šta ste riješili?
Predsjednik vijeća – riješiti će Porezna uprava. Ja sam bio tamo na deset sastanaka.
Načelnik – a šta onda vi dajete ostavku? Zbog čega?
Bažulić Ivan – onda možete dati i na vijećnike ostavku.
Načelnik – ne kužim zašto Vi sada dajete ostavku?
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Ovčariček Ivan – ja radim zabadava u tom komunalcu.
Načelnik – ne razumijem ti radiš zabadava? Zašto si onda 01.01.2014. godine prihvatio. Veliki
je to problem, zato što ste sada sve stavili da je pod Trgovačkim sudom. I Porezna je sjela na
to, e sada evo načelniče izvoli. Dok ste vi to prihvatili nije to bilo ni pod Trgovačkim sudom
imali ste sve. I još smo rekli idemo 100.000,00 kuna, Vi kao Općinsko vijeće postajete
Skupština i prebacivamo 100.000,00 kuna dokapitalizacije.
Predsjednik vijeća – i kuda je otišlo tih 100.000,00 kuna?
Načelnik – i ti mene sada pitaš, jesi ti bio Skupština.
Predsjednik vijeća – da. I ti si bio Skupština.
Načelnik – ne u to vrijeme nisam bio.
Predsjednik vijeća – ti si bio član Skupštine.
Načelnik – u to vrijeme nisam bio.
Predsjednik vijeća – ni član?
Načelnik – ni član.
Hajtić Damir – Miro Kolić mu nije dao. Rekao je da nema pravo.
Načelnik – gospodin Miro Kolić je rekao da će to rasprodati, ne znam kupiti ljudi ovaj 10%,
onaj 10%. Šta je sada od toga?
Predsjednik vijeća – mi smo se dogovarali da Općina, da dam onu zadužnicu.
Načelnik – šta se je dogodilo, jesam Vam dao ugovor da ostaje stroj općini, jesam ti dao ugovor,
Jesi ga odnesao gospodinu Koliću?
Predsjednik vijeća – on je dobio taj ugovor.
Načelnik – i šta se je dogodilo?
Predsjednik – ništa nije napravljeno po tom.
Načelnik – nitko nije došao idemo to potpisati.
Ovčariček Ivan – još ni sada nije kasno.
Načelnik – je li je tko došao u Općinu i rekao načelniče idemo to riješiti idemo to potpisati, pa
da se riješi i da prebacim, koliko je bilo rečeno oko 30 – 40 tisuća kuna. Bilo je dugovanje
37.000,00 kuna ustvari bilo je opterećeno 27.000,00 kuna od radnika. Kada sam vam dao taj
ugovor nitko ništa nije rekao ni a. Ni predsjednik nadzornog odbora. Da li se je tko vratio i
rekao idemo ga potpisati?
Predsjednik vijeća – bio sam u Poreznoj upravi, ja kao predsjednik Skupštine ne moram ništa
potpisati.
Načelnik – kao predsjednik Skupštine jesi pitao Nadzornog odbora, ti si rekao moram to odnesti
Nadzornom odboru da pregleda.
Predsjednik vijeća – Nadzorni odbor je dao ostavku.
Načelnik – kada je dao ostavku?
Predsjednik vijeća – na sjednici.
Načelnik – kojoj?
Hajtić Damir – poslije koliko vremena?
Predsjednik vijeća – poslije koliko vremena.
Hajtić Damir – a može jedno pitanje? Šta ste Vi podnesli gospodin Miro Kolić kao predsjednik
Nadzornog odbora koji je dao ostavku, šta ste Vi poduzeli u vezi toga pitanja? Jeste našli
imenovati drugu osobu?
Predsjednik vijeća – ne.
Hajtić Damir – zbog čega?
Predsjednik vijeća – zato što smo dali svi ostavke.
Hajtić Damir – Vi ne možete dati ostavku dok god Vijeće ne donese ostavku. Gospodine
načelniče ja bi molio, znači prošle godine u osmom mjesecu direktor komunalnog poduzeća,
ja, i bivši Nadzor je podnesao izvješće da se komunalno poduzeće ugasi. I molim da kao
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načelnik podnese sve krivične tužbe protiv vijećnika koji su glasali da firma i dalje opstane. I
da nastalo dugovanje od onog perioda do današnjeg snose oni.
Predsjednik vijeća – ja bih gospodina Hajtića molio da pročita Statut Općine Severin.
Hajtić Damir – Općina Severin nema … koga?
Predsjednik vijeća – nema Statut.
Hajtić Damir – Općina Severin. Ima.
Predsjednik vijeća – e pa pročitaj.
Hajtić Damir – šta imam čitati? U vezi?
Predsjednik vijeća – u koliko načelnik Općine ne može ili ne će ili ne želi prihvatiti ovu dužnost
vidjeti ćemo šta možemo napraviti kao vijeće.
Hajtić Damir – šta to sad ima veze šta sam ja dao prijedlog načelniku.
Predsjednik vijeća – pročitaj pa reci. Pa ćemo vidjeti šta ćemo napraviti. Najlakše bi bilo da se
stavi u stečaj.
Hajtić Damir – najlakše bi bilo da, sada ću ja dati jedan prijedlog.
Predsjednik vijeća – nećemo sada o prijedlozima, to nije dio ove točke dnevnog reda.
Hajtić Damir – da sa svojom partijskim kolegom znači koji je bio ovdje da za njim i odete. I
dadete ostavke. Jer, to nema smisla više.
Predsjednik vijeća – čekaj, ja ne znam o čemu mi sada ovdje raspravljamo?
Hajtić Damir – o vašim budalaštinama. Na primjer.
Predsjednik vijeća – ja bih molio da uđu ove riječi gospodina Hajtića u zapisnik.
Hajtić Damir – ja i tražim da uđe. Zato zapisnik i postoji.
Predsjednik vijeća – da li ste Vi upisali točku 16. o imenovanju Skupštine Severinskog
komunalca?
Kovačić Dijana – nemam šta upisati kada načelnik ne želi.
Predsjednik vijeća – dobro on će svoje reći.
Nakon glasovanja izglasano je 5 “ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Predsjednik vijeća – mislim meni je osobno žao što se je to tako dogodilo i što se to tako događa.
Ali ne vidim drugog rješenja. Mi smo mogli odmah reći da idemo staviti u stečaj. Šta bi onda
napravili? Ovako ima šanse da to načelnik izvuče. Poduzeće od kada nije radilo napravilo je
najmanji dug. Više je radilo duga kada je radilo.
Hajtić Damir – Vi znadete čitati bilancu?
Predsjednik vijeća – molim?
Hajtić Damir – Vi znadete čitati bilancu.
Predsjednik vijeća – ne znam, morati ću ići u školu.
Hajtić Damir – vjerojatno.
Morosavljević Jasmin – zašto se uzimao direktor, šta ste rekli.
Šoštarko Stjepan – a šta je taj direktor mogao napraviti.
Bažulić Ivan – dok sam ja rekao da ne treba ništa. A Vi ste svi idemo idemo. Ovo bi trebalo što
je Hajtić rekao to bi trebalo da se napravi.
Šoštarko Stjepan – u redu nije napravio ništa. Ali, nije mogao jer nije bilo lipe novaca na računu
nije bilo. Ostalo još za stroj 20 i neku tisuću kuna. Nije ni danas plaćen taj dug. Sa čime da je
radio novi direktor?
Predsjednik vijeća – ajde nećemo više o tome.
Načelnik – a dali ste mu plaću koliko vremena?
Morosavljević Jasmin – a on ju je objeručke prihvatio.
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Načelnik – Skupština donesla odluku da mu se da otkaz, predsjednik Skupštine ga zaposli
ponovno bez odluke Skupštine nakon par dana. A Skupština odluku nije donijela ponovno o
zaposlenju.
Bažulić Ivan – a ko je to odobrio?
Načelnik – predsjednik Skupštine.
Bažulić Ivan – e taj tko je odobrio taj to neka i snaša.
Predsjednik vijeća – ovako Vi dobro znadete kako se je radilo u komunalcu. I tko je imao žig i
tko je pisao prijave za mirovinsko i za zdravstveno. Ispalo je to da nema tko potpisati papire.
Papiri su se morali potpisati za dokumentaciju.
Bažulić Ivan – jesmo izabrali predsjednika Nadzornog odbora? Jesmo izabrali?
Predsjednik vijeća – nije mogao potpisati. To će netko drugi utvrditi.
Bažulić Ivan – e to, to, to. E taman to.
Hajtić Damir – on se je odjavio i za 15 dana ponovno prijavio.
Predsjednik vijeća – ne za 15 već za manje od 15 dana.
Bažulić Ivan – a zašto? Zašto niste sazvali Skupštinu?
Hajtić Damir – ne treba za njih to.
Bažulić Ivan – zašto Branko? Sada ćeš od onog dana kada smo mi razrješenje, a ti si mu dao
nadzor sve ćeš platiti do cukta. Nemoj zaboraviti šta ti kažem.
Morosavljević Jasmin – ne to nije trebalo po zakonu.
Bažulić Ivan - sukob interesa. Gospodo pa sukob interesa.
Predsjednik vijeća – kakav sukob interesa.
Bažulić Ivan – kako si ti mogao sam na svoju ruku …
Predsjednik vijeća – evo načelnik je dao onaj ugovor, u to vrijeme, tko bi potpisao taj ugovor?
Ne može se predsjednik Nadzornog odbora potpisati, mora ga potpisati direktor.
Bažulić Ivan – zašto nas niste zvali?
Hajtić Damir – taj direktor je bio i zadnji.
Predsjednik vijeća – šta je bio zadnji?
Hajtić Damir – znači direktor se je odjavio sa socijalnog i mirovinskog kroz Trgovački sud jer
je on uvijek bio direktor, jel tako?
Predsjednik vijeća – tako je.
Hajtić Damir – bez plaće, jel tako?
Predsjednik vijeća – tako je.
Hajtić Damir – mogao je potpisati on.
Predsjednik vijeća – nije se mogao prijaviti na biro, jer je bio direktor.
Hajtić Damir – e tu ste Vi trebali razmišljati svojom glavom, da čovjeka ne ujeb…. u tako nešto.
Načelnik – direktora držati osam mjeseci i devet na plaći i putnim troškovima, a jedne lipe nije
ništa radio.
Predsjednik vijeća – najgore je što netko nešto zna a neće reći, nego kaže ja ne znam ništa.
Ovčariček Ivan – najbolje da Vijeće ide u zatvor i dobro.
Bažulić Ivan – pa ići će sigurno.
Ovčariček Ivan – i to svi skupa.
Predsjednik vijeća – završavamo ovu točku.
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točka 17.
Stavljanje Odluke o visini naknade vijećnicima van snage
Predsjednik vijeća – ovako ova je Odluka koju smo mi vijećnici namjerno napravili, zbog toga
da bi malo iz provocirali javnost. I to je prva sjednica ja mislim na koju su došli novinari. Da
nije bilo te točke novinari ne bi ni došli k nama. Svi kažu da ne govorim istinu, ali stvari su
takve. Nama nije namjera bila da dobijemo neke veće novce, kao što vjerujem ni vama nije
namjera da radimo nešto što je protiv zakona. No, međutim mislim da je to dalo neke da kažemo
ipak pozitivnije smjernice da se zna da i Severin u Bjelovarskoj županiji postoji. I da se nekada
i o Severinu nešto piše. Bez obzira da li je loše ili dobro. Pa makar da se zna da postoji. Mi
nemamo ugovor ni sa jednom novinskom kućom za praćenje. Sjetite se malo Dana Općine, šta
je znam Štefanja kada budu tri stranice u Bjelovarcu, a od nas bude dva centimetra napisano.
Bažulić Ivan – i dosta.
Predsjednik vijeća – e pa nije dosta Ivica! Nije dosta. Zašto si napravio fasadu na kuću? Da
netko vidi. A zašto ćemo mi biti ovdje u Severinu kao u nekoj rupi, i da nitko za nas ne zna ni
šta radimo ni kako radimo. Ni ništa. Evo, ova odluka malo ju je drugačije trebalo formulirati,
ne napisati sve ove članke, nego samo ovaj jedan da se stavlja van snage. Evo to će pročelnik
iz redefinirati i da smo sa time gotovi.
Načelnik – ta odluka nije stavljena van snage i uopće nije mogla proći.
Predsjednik vijeća – tako je i napisana odluka je i sada se mora staviti van snage. Jer, je nama
tako reklo Državno odvjetništvo, ne nego ovi iz Državne uprave.
Načelnik – vi ste htjeli da Vas dođu novinari slikati, da budete u novinama.
Predsjednik vijeća – ma nema to veze šta smo mi htjeli.
Fuček Stevo – sa koliko je ta odluka navodno prošla? Onda sam ja odmah dao prigovor usmeno
predsjedniku vijeća. On je rekao prošla je. Mene glava i sada boli da jedan glas partijski više
vrijedi, nego što vrijedi od nas drugih. Ko za vrijeme najvećeg komunizma, odmah ste jedan
glas partije od glasali i predsjednik vijeća je rekao odluka je prošla. A nije prošla.
Predsjednik vijeća – a nije prošla.
Fuček Stevo – to mene i dan danas boli da Vi sebe dižete u nebesa, a ja ovdje imam od ovih
izbora uvijek smo jači od Vas. Ili smo nesposobni ili ste Vi toliko bezobrazni da povučete sve
sebi zasluge.
Predsjednik vijeća – a gle gospodine zamjeniče nećemo to osobno uzimati.
Fuček Stevo – ma osobno uzimam to. Imam tu od zadnjih izbora oni su još više ponižavajući
za Vas.
Predsjednik vijeća – da li je to sada bitno?
Fuček Stevo – bitno je.
Predsjednik vijeća – ma nije.
Fuček Stevo – kako nije bitno. Ja sebe smatram nesposobnim kada sebi ne možemo sa toliko
glasova i još ćete gorje proći na idućim izborima.
Predsjednik vijeća – i dobro. I šta sada.
Morosavljević Jasmin – predsjedniče slušao sam Vaš govor i to što piše, bio sam mislim
prisutan na svim sjednicama koliko znam, nije to stvar medija da oni nama dođu ili ne znam
šta, Vaš prijedlog je bio točno ovo što piše. Da sa nama dignu dnevnice na 500,00 kuna a Vama
na 2.000,00 kuna. I to ste glasali i ja skupa samo što sam ja bio protiv. Ok. Nije prošlo, nije
sada nikakva stvar medija. Znači da mogu digli bi oni to sada. Idemo reći kako je bilo.
Kolić Miro – malo šale.

21

Predsjednik vijeća – svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ja nikome niša ne zamjeram. Ja
kažem onako iz svoga kuta kako smo mi to zamislili. A o tome ćemo malo kasnije.
Kolić Miro – malo šale. Idemo se okladiti za dva janjca i dva praseta da prođe odluka poslije
prekida vijeće u pet minuta hoćete pristati na okladu?
Morosavljević Jasmin – šta poslije vijeća?
Kolić Miro – prema tome, ova odluka je vrlo dobra iz puno razloga. A vidjeti ćete zašto. U
ovim idućim dijelovima. Kada donesete neku odluku i ona ne prođe, onda je morate poništiti.
Razumijete. Ali, ne možete ništa po njoj napraviti. Nikakvu štetu nismo napravili s tim dijelom,
napravili smo vjeruj meni mnogo stvari koje …
Bažulić Ivan – napravili ste u selu veliku pomutnju.
Kolić Miro – samo malo, Ivice polako. I prema tome sve odluke se moraju na taj način vidiš
rješavati.
Morosavljević Jasmin – da da dobro.
Kolić Miro – ali sve. Prema tome ova odluka je vrlo dobra. I svaku odluku ima Ured državne
uprave koju mora napraviti. To što nismo ni dostavljali odluke Državnoj upravi i to ti mogu
dokazati. Prema tome nadajemo se da je to sve sada iza. Ima puno odluka koje je trebalo
poništiti. Nismo ih poništili. Mi se donijeli odluku i dali smo 68.000,00 kuna za uređenje okoliša
oko Općine i dali novce, pazi, i ugovor potpisali. A o ovome se diglo, pazite nikome nije ništa
napravljeno, zato sam ja na medije i ljut, nije bilo novina koje nisu o ovome pisale. A nisu
napisale o nizu drugih odluka koje nisu iz poštivane. Koje su donešene i ne provedene. A ja se
nadam da će poslije ove odluke, sve odluke biti donešene, ili povućene. I ako to uspijemo
napravili smo veliku stvar.
Predsjednik – da ne dužimo oko ovog dajem ovu odluku na glasovanje.
Nakon glasanja izglasano je 6 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
točka 18.
Osnivanje komisije za Poslovnu zonu
Predsjednik vijeća – kao što smo imali nekih susreta sa nekim da kažemo klijentima naše
županije razgovarali smo o svemu tome kako da malo poboljšamo poslovanje naše Poslovne
zone. Pa, smo napravili odluku o osnivanju komisije za Poslovnu zonu. Mi nemamo nikakvu
komisiju za Poslovnu zonu. Prijedlog je bio da to ne bude komisija da bude predsjednik Vijeća,
ja sam rekao bolje bi bilo da to budu tri čovjeka, pa ja predlažem uz sebe gospodina Bažulića i
gospodina Kolića.
Bažulić Ivan – nemojte mene.
Predsjednik vijeća – zašto?
Bažulić Ivan – zato.
Predsjednik vijeća – samo da obrazložim prijedlog. Znam da je gospodin Bažulić dosta upućen
u sve te stvari koje su, dugo je u Vijeću, a gospodin Kolić jer je sam dosta sudjelovao u
realizaciji i svega toga što je početo i napravljeno u Zoni. Tako da mislim da bi tu Bažulić
mogao ….
Bažulić Ivan – ne ne ivo ti je stalno u vijeću bio, a sam sada tek u Vijeću. On je stalni vijećnik.
Tako da ja ne bih želio…. Hvala na ponudi ali … nisam učestvovao od prvog dana pa prema
tome ne bih htio, imaju od prije komisija koja je bila prije. I ta komisija neka bude i dalje. Moj
prijedlog.
Predsjednik vijeća – dobro, tko je bio u toj komisiji?
Bažulić – ne znam. Da znam ja bih rekao.
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Predsjednik vijeća – ali ta komisija je imala mandat četiri godine kojoj je istekao.
Najvjerojatnije.
Bažulić Ivan – čekaj malo, a kako su ovi baratali ovi tri mandata.
Predsjednik vijeća – a ne znam.
Bažulić Ivan – bilo je to kompletno a nije bilo regularno.
Ovčariček Ivan – ja bih nešto rekao što se tiče Ivice Bažulića, on je predsjednik Mjesnog odbora
sela Severin. Mislim da je red da bude u tom odboru. Šta je tu sada kakvi problem? Šta se treba
bojati?
Bažulić Ivan – ja sam se zahvalio, rekao sam da neću i gotovo.
Predsjednik vijeća – dobro.
Bažulić Ivan – ja kao predsjednik selskog odbora ja svoje izvršavam.
Predsjednik vijeća – imamo li još neki drugi prijedlog?
Fuček Stevo – zašto nije načelnik u toj komisiji?
Hajtić Damir – načelniče pitanje za Vas. Jeli ima komisija za Poslovnu zonu? Postoje li članovi?
Načelnik – mislim da postoji.
Hajtić Damir – Zdenko Rogović i oni što su bili prije.
Načelnik – to je bilo prije. Ja dajem prijedlog da bude Ovčariček, koji je najviše upućen u Zonu
i koji najviše zna. Mislim ako imam pravo da kažem.
Bažulić Ivan – ja i Kolić smo jednako, od kada je on stupio u Vijeće i ja sam.
Predsjednik vijeća – evo zašto onda ne bi skupa bili.
Bažulić Ivan – jesam ti rekao.
Kolić Miro – ako hoćete, hoćete ako nećete, nećete. Moj prijedlog je Krapec Željko. Ako hoćete
glasujte ako nećete ne glasujte i idemo dalje.
Predsjednik vijeća – evo stavljamo Željka Krapeca.
Krapec Željko - evo imate Ivu Ovčaričeka.
Ovčariček Ivan – nemoj imam ja toga i previše.
Bažulić Ivan – ja da sam toliko upućen kao Ivo što zna sve od A do Ž njega ne treba metnuti, a
treba nas koji ne znam ništa. Mislim to je apsurdno.
Ovčariček Ivan – Branko imaš dva prijedloga. Daj na glasovanje.
Predsjednik vijeća – ima li još netko prijedlog? Znači sada je tu sporan Ovčariček i Krapec.
Ovčariček Ivan – Željko je mlad čovjek neka on bude.
Načelnik – imaš dva prijedloga i daješ na glasanje.
Morosavljević Jasmin – kako imaš ako čovjek neće. Krapec neće.
Načelnik – onda o čemu se raspravlja?
Predsjednik vijeća – komisija u sastavu Raičković, Ovčariček i Kolić. Tko je za?
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“.
točka 19.
Pismo namjere – kupnja javnog vodnog dobra
– OPG Snježana Šolčić
Predsjednik vijeća – ovdje smo dobili Pismo namjere o kupnji, ja točno sada ne znam što se to
zove javno vodno dobro?. To je čestica 730/2 na našoj Poslovnoj zoni. Ta čestica ne pripada
nikome, ja mislim valjda, kada je dana na prodaju. Mislim od privrednih subjekata. Nitko je ne
koristi. To Vam je ona čestica prva od Bjelovara, prva desno. Namjera je pročitali ste. I ukoliko
netko nešto želi komentirati. Evo gospodin Kolić.
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Kolić Miro – hvala lijepo predsjedniče. Ja moram priznati da ja ne znam šta znači kupnja javnog
vodnog dobra. Ako mi netko može večeras pojasniti, dobro, ja moram priznati da ne znam. Ja
znam šta je javno vodno dobro. Ali da netko hoće to kupiti, ne znam.
Ovčariček Ivan – možda neki izvor.
Kolić Miro – drugo što ovdje piše – upućujem Vam pismo namjere za kupnju poljoprivrednog
zemljišta. Koliko ja znam poljoprivrednog zemljišta u našoj Zoni nema. Ako ga do sada ima
onda je to neka druga priča.
Predsjednik vijeća – mislim da ima.
Kolić Miro – onda je to za drugu raspravu. Ja znam da smo mi izgradili industrijsku zonu. Šta
se tamo događa pretpostavljam da netko vodi brigu. Šta se događa. Tako da ja za ovo ne mogu
glasovati jer ne znam ove dvije stvari. Može mene sutra Šolčić zvati i pitati šta ti imaš opet
protiv ovog? Ja što ne znam, ja ne znam. I ne znam šta znači, ponavljam, kupnja javnog vodnog
dobra. A drugo mi ne prodajemo nikakvo poljoprivredno zemljište, mi prodajemo uređeno
industrijsko zemljište u industrijskoj Zoni. Prema tome ja o ovome ne želim glasovati.
Načelnik – uređeno industrijsko zemljište postaje onda kada se napravi objekat i kada je
građevina gore onda više nije poljoprivredno. Prenamjenu napraviti sada iz poljoprivrednog u
uređeno industrijsko nema nikakvo značenje, nema ništa.
Predsjednik vijeća – mislim da ni jedno ni drugo nije točno. Prvo nije točno izjava gospodina
Kolića, da nemamo poljoprivredno zemljište, mislim da baš imamo zato što nitko nije
prenamijenio. A drugo što je rekao gospodin načelnik prenamjena se nekada plaća prije nego
što se zatraži i natječajna dokumentacija za izgrađene neke površine. Nekada oni zahtijevaju da
se ta prenamjena uplati prije. No to nije sporno u ovome svemu. Sporno je samo to što je javno
vodno dobro. A mi ovdje ne trebamo odlučivati da li ćemo mi prodati ili nećemo jer to nije dato
na prodaju. To je samo Pismo namjere. Koje mi trebamo prokomentirati i vidjeti da li će se ići
u natječaj, pošto se to mora provesti kroz javni natječaj i na koji način će se to napraviti, da li
ima nekih uvjeta. Mislim ovo pisati u tri reda, trebalo bi još neko obrazloženje biti.
Bažulić Ivan – mene samo jedno zanima a šta je sa onom zemljom onom česticom gdje je bilo
Bolero?
Načelnik – nije bio natječaj prodaja te zemlje.
Predsjednik vijeća – tako je, javni natječaj raspisuje načelnik. A vjerojatno ima razloge zašto
nije raspisao.
Načelnik – problem je bio što ste Vi prihvatili takvu stvar, ja puno puta sam njega pitao i to
osobno, čekaj dok dobijem nekakve novce iz fondova. Ja ti kažem da je čekao novce od
fondova. I nije dobio.
Bažulić Ivan – tako i ovo isto. Po meni.
Predsjednik vijeća – evo Ivica sada da si u toj komisiji sada bi puno mogao do prinijeti. Ako je
pismo upućeno Vijeću i dato je na Vijeće, tu piše Općina Severin znači ako je dato na Vijeće,
Vijeće tu mora donijeti neki da kažemo zaključak o tome. Znači mi bi trebali od njega zatražiti
dodatnu dokumentaciju. Šta bi on htio, i šta je to, jer ovo je baš ne iz definirano. Vodno dobro,
čestica i piše mini mljekara sedam zaposlenih radnika.
Šoštarko Stjepan – nije to u prošlome vijeću bilo da je ta čestica, to za benzinsku tamo, da je to
već prenamijenjeno za benzinsku, da je bila već prenamjena te čestice. Da je plaćeno i
prenamijenjeno za benzinsku. I koliko se sjećam to je rečeno da ne može biti tu drugo ništa
osim benzinske.
Predsjednik vijeća – nama je jako teško reći, bilo je rečeno ili … mi dokumentaciju nemamo.
Ja nisam izvadio ni iz arkoda ni … jednostavno to je trebalo pripremiti.
Šoštarko Stjepan – to je dok je Belak bio načelnik. Znam da je bilo neke gužve oko toga, da je
to trebao biti neki dom i onda su radili prenamjenu da bi ovi kupili benzinsku, i oni su zakupili
i nisu nikada ništa napravili. Kasnije su rekli da se tu ništa ne može sagraditi jedino benzinska.
Sada da li je istina ja ne znam.
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Predsjednik vijeća – a da li je izvršena prenamjena?
Načelnik – nikakva prenamjena, vijeće je doneslo odluku da na tom mjestu bude benzinska.
Nikakva prenamjena nije plaćena, ja sam bio načelnik i dobili smo pismo namjene od limara, i
rečeno je da samo benzinska može biti. Donesao sam deset upita koji se bave sa prodajom
goriva. Nitko nije bio zainteresiran za to benzinsko. A ono Vijeće je takvu odluku doneslo a
bude samo benzinska. A ovo je Vijeće doneslo odluku da, ima ta odluka da, vi ste donesli
odluku da se ovo proda za mesnicu, a ovo da se javi tko god hoće.
Predsjednik vijeća – a natječaj nije raspisan?
Načelnik – natječaj nije raspisan za ništa. Sjetite se da ste donesli takvu odluku o prodaji.
Ovčariček Ivan – jesmo donesli smo odluku o prodaji.
Kolić Miro – jesmo sjećam se jako dobro da smo je donijeli.
Bažulić Ivan – i Navojac je to htio uzeti.
Načelnik – vidite šta je on to želi kupiti i napraviti mljekaru.
Predsjednik vijeća – a piše kupnja javnog vodnog dobra.
Načelnik – dobro, to nitko ne može kupiti to su kanali, to je nekakva greška. Malo šturo je
pismo namjere napisano, a na Vama je da Vi odlučite da se sada proda za mljekaru, jer Vi
morate odlučiti da li će se graditi mljekara, da li će biti benzinska ovo Vijeće donosi takvu
odluku.
Krapec Željko – htio bih malo komentirati ovo Pismo namjere. Po meni je uopće ne bitno šta u
ovom Pismu namjere piše da on hoće kupiti. Doslovno može pisati i da je tu štagalj. Točno ima
broj čestice znači na koji se odnosi, šta čovjek hoće kupiti. Hoću reći da je čovjek napravio
Pismo namjere da hoće kupiti određenu česticu u našoj Poslovnoj zoni nije bitno kako se ona
vodi. Da li se vodi poljoprivredno ili građevinsko. Na nama je samo da kažemo čovjeku hoćemo
li to prodati ili nećemo to prodati. Ili će još uvijek narednih deset godina možda dvadeset godina
rasti parlog na toj čestici. Očito se svodi na to će prije rasti parlog nego da to nekom prodamo.
Evo toliko, hvala.
Predsjednik vijeća – istina je da mi trebamo donijeti odluku da li ćemo mi uopće ići u prodaju
li ne. A da mi sada definiramo da li će biti mljekara da li će biti benzinska pumpa ili nešto treće
nemamo mi tu puno izbora. Ali, da li postoji odluka da se to prodaje?
Kolić Miro – molim da ovo se uđe u zapisnik, jer meni je toga već pomalo dosta. Prema tome
ta priča bila od 10, 20 pitanja mi kao Općina Severin nikada nismo raspisali Javni poziv da
želim graditi benzinsku pumpu na toj i toj čestici. Ako, jesmo demantirajte me. Nismo nikada,
samo pričamo gluposti. I prema tome ja i dalje jesam za benzinsku pumpu, ali treba Javni poziv
se oglasiti. I vidjeti ima li interesa ili nema interesa. Mi javnog poziva nismo imali i prema tome
nemojmo stalno obmanjivati sebe i druge oko sebe. Priča je priča po birtiji i razgovor sa
Šolčićem. Ja sam razgovarao sa Šolčićem ali to mene ne zanima razgovor. Ovo što je napisao
je glupost. I to je za mene tako. Prema tome, javni poziv treba raspisati za benzinsku pumpu,
ako nema interesa imamo pokriće za sebe i za generacije koje dolaze poslije nas. Onda ćemo
raspravljati da li ćemo dalje o tome. Nismo napravili, i prema tome nemojte govoriti da nitko
neće napraviti pumpu. Nema javnog poziva, nismo to napravili i neću više ponavljati. A ja
mogu malo više razgovarati. A to nije tema ni vrijeme za to. Ja sam puno u tome sudjelovao i
kada je politika rekla da ne može i da se mora baš dati INI, i tako dalje. Ali to nije tema za
večerašnji razgovor. Ali, ja sam spreman o tome razgovarati kada hoćete, da netko piše u
zapisnik, ime i prezime, sve. Došlo vrijeme da se kaže imenom i prezimenom. Ne treba pričati
o nikakvim strankama, ime i prezime. Taj i taj, bio tu i tu. To, to i to napravio. Prema tome, što
se ovoga dijela tiče tema kao takva rasprava, jer mi kada počnemo raspravu, dođemo do svega
drugoga. Znači, mi se moramo odlučiti i predlažem da ovo skinemo sa dnevnog reda. A priča
o tome zašto građevinska, zašto ne poljoprivredna? Mi i dalje mislimo da su novcu, za
građevinsko zemljište se daje komunalna naknada, za poljoprivredno ne. I to je prihod Općine
Severin. I da ja sada ne ulazim dalje, i dalje i tako bliže. Sjetite se kada ste Marodolcu frknuli
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komunalnu naknadu za štalu a drugima ne. Na šta je to ličilo. I to smo u ovoj Općini u stanju.
Da, da ova Općina je to napravila. Mi smo takvi ljudi na ovom kraju. Prema tome, ja protiv
mljekare nisam, ali idemo prvo riješiti ima li interesa ili nema. Priča o poslu se ne radi više tako
kako je. Ako nema, imamo svi pokriće za sebe i za generacije koje dolaze poslije nas da nema
interesa za pumpu. Dok nemamo javnog poziva samo blebećemo i meljemo. Hvala.
Predsjednik vijeća – znači odluka za pumpu postoji, jeli tako? Treba je provesti da vidimo da
smo načisto, ako neće, neće idemo na mljekaru. Bolje da se bilo šta napravi nego da ostane
prazno. A isto tako čekanjem ne dobijemo ništa.
Načelnik – ne ću vam ja reći sto posto ali malo si pročitate unazad, kada je bila odluka za
klaonicu i šta piše u toj odluci. Odluci šta ste Vi donesli.
Kolić Miro – šta to ima veze sa ovom?
Načelnik – ima.
Kolić Miro – da li je to ta ista parcela?
Načelnik – to je ista parcela, ali onda je donesena jedna odluka također, da se ona prodaje za
klaonicu a ovo tko god hoće neka dođe i neka kupi. Tako mislim da je pisano.
Kolić Miro – Žarko može malo da vidimo na ti, kada je ova tema. Mi smo donijeli odluku i to
dobro ja znam da napraviš razgovor sa dotičnim čovjekom i da raspišeš natječaj. Nisi to do
danas napravio.
Načelnik – nisam.
Kolić Miro - i sada nas svi opterećuju da radimo cirkus. Prema tome neću ja uopće ulaziti ima
li on para ili nema.
Načelnik – kažem iz kojeg razloga nisam napravio.
Kolić Miro – iz kojega? Dobio si zaduženje od Općinskog vijeća da to provedeš, nisi proveo i
sada smo ponovno mi zajedno tu gdje jesmo. I tako ćemo sada biti ponovno i sa ovime. E sada
da li je poljoprivredno ili nije. Ajmo to početi rješavati na normalni ljudski način sa papirima.
Bažulić Ivan – nemojte da nam se dogodi kao Rajičevom. Rajiču je prodano biti će tvornica
smjese, biti će pilana sada je zemljište.
Predsjednik vijeća – nećemo sada širiti priču, šta ćemo napisati kao zaključak ovoga?
Hajtić Damir – napisati da je zadnji puta napravljena odluka i neka načelnik provede tu odluku.
I neka napravi natječaj za onu mesnicu i ovo dati ako se Šošlčić bude zainteresiran neka se javi
sa potpunom dokumentacijom. Ili se bude javio netko drugi, treći pa ćemo razmotriti
dokumentaciju.
Fuček Stevo – treba Šolčiću javiti.
Hajtić Damir – treba mu odgovoriti da se bude napravio natječaj i neka se javi onda po natječaju.
Sa kompletnom dokumentacijom. Znači mora imati elaborat i to je to. Ustvari to je pitanje za
komisiju za Poslovnu zonu, neka oni odrede uvijete kakvi budu bili.
Predsjednik vijeća – to mora ići na javni natječaj.
Ovčariček Ivan – komisija ne određuje kome bude prodavala to ti piše tu.
Predsjednik vijeća – onda zaključak – Općina Severin ima u planu prodavati, a on neka dostavi
kompletnu dokumentaciju i u to vrijeme će se i iz definirati da li ima zainteresiranih za
benzinsku pumpu ili nema.
Ovčariček Ivan – hoćeš li provesti ovo što je Miro rekao, da se raspiše javni poziv, ako se nitko
ne javi onda idemo dalje poslovima. Ako se javi netko, mislim mora biti javni poziv.
Načelnik – ja sam prvo rekao da si razmislite kako zadnja odluka glasi. O prodaji oba zemljišta.
Ja mislim da piše da se ono prodaje za mesnicu, a ovo bilo tko da se javi da se prodaju obadvije
čestice. Tako ta odluka glasi ovog Općinskog vijeća.
Fuček Stevo – onda morate poništiti onu odluku, i donijeti drugu.
Ovčariček Ivan – onda prekini, pa neka ona nađe tu odluku da vidimo šta piše točno da vidimo
dokument.
Predsjednik vijeća – ma ne možemo tako raditi.
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Kolić Miro – predlažem da pošto se ne možemo usuglasiti skine sa dnevnog reda. Stvarno ako
to piše u odluci onda smo sami protiv sebe. Ja isto više ne znam šta piše.
Hajtić Damir – donešena je odluka da se dade na upit da li je netko zainteresiran za tu parcelu
i da ćemo mi onda razmotriti natječaj. Mi smo kao Vijeće dali to napraviti.
Predsjednik vijeća – da ali nikada nije objavljen javni poziv i ove firme koje žele povući neka
sredstva iz bilo kojih fondova moraju imati isto javni poziv na osnovu čega će oni to napraviti.
Mogu ići na osnovu neposredne pogodbe. Znači točku 19. skidamo sa dnevnog reda. I
ostavljamo za narednu sjednicu. Tko je za to da se ova točka razmotri na narednoj sjednici?
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Fuček Stevo – to je zato što je Šolčić stajao uz Brkića.
Predsjednik vijeća – dobro, ovo ćemo shvatiti kao humor.
Fuček Stevo – možete i u zapisnik neka uđe. Ima nešto u tome.
Predsjednik vijeća – svatko ima pravo na svoje mišljenje.
točka 20.
Donošenje Odluke o „Donaciji za Vukovar – obnova vodotornja“
Predsjednik vijeća – evo mi smo razgovarali o prijedlogu gospodina mog zamjenika, da je ovo
jedna humana gesta da taj iznos koliko vijećnici dobivaju da se u biti isplati odnosno uplati u
fond za obnovu vodotornja.
Ovčariček Ivan – evo ja sam malo sa Brankom razgovarao oko toga, znači današnje vijeće koji
dobiju naknadu da uplatimo, da se to uplati na žiro-račun za obnovu vodotornja u Vukovaru.
Evo to je prijedlog, sada, mislim da je to jedna humana gesta i jedna gesta zajedništva kada je
bilo najpotrebnije. A sada dalje kako je da je.
Kolić Miro – podržati ću takvu odluku uopće nema nikakve dileme, imam pravo sugerirati ovo,
da ne biste to shvatili, predlažem i svim zaposlenicima Općine da se isto tako odreknu jedne
dnevnice u korist vodotornja. To je prijedlog, to mi ne možemo odluku donijeti odmah da
kažem, samo razmislite ako želite solidarizirajte se sa Vijećem oko toga da svi zajedno
napravimo.
Babec Antonio – sve dnevnice koje sam ja dobio od Vijeća ja ću dati.
Kolić Miro – samo malo. Još da jedan put ponovim, ne morate se smijati bar iz toga ako se iz
drugih stvari smijete. Miro Kolić je predložio da djelatnici zaposleni u Općini Severin da se
odreknu jedne dnevnice i da uplate u korist obnove vodotornja u Vukovaru. Hvala. Sugeriram.
Načelnik – i ja bih pitao sada ja ne znam, dnevnice. Koje dnevnice ne razumijem?
Kolić Miro – dobro onda ću po razložiti do milimetra, znači svatko od Vas ima platu, imate 20
ili 24 radnih dana ili 30, i podijelite sa koliko primate i da taj jedan dio uplatite za to. Sugeriram.
Babec Antonio – e to je drugo već.
Predsjednik vijeća – nije to nešto drugo, to je tako kako je. Vi mislite samo na dnevnice od onih
160,00 kuna koja se dobije ekstra kao naknada.
Babec Antonio – mi ne dobijemo ništa. Oprostite zato sam tako i reagirao.
Predsjednik vijeća – ali dnevnica se računa jednodnevna zarada. Ja isto podržavam ovaj
prijedlog, čak smo mislili da to uplatimo kao Vijeće, međutim sugerirali su nam iz Porezne
uprave da to svatko po na osobno uplati. Ja sam baš bio u kontaktu i sa mojim nekim prijateljima
iz Vukovara i oni su baš rekli da je i poželjno da to svako osobno uplati, jer onda će njegovo
ime tamo pisati u onoj tamo spomen knjizi, što oni tamo pišu. Gdje će biti svi donatori bez
obzira tko je dao kunu ili 100.000,00 kuna biti će zapisani kao oni koji su pomogli, mi smo
uvijek pomagali za Vukovar, ja osobno jel ili neka moja firma za izgradnju škole u Vukovaru
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isto tako ima napisano ne piše iznos, nego da je to bio humanitar. To je humana gesta koju ja
isto tako podržavam.
Načelnik – ti si pitao da će svaki dati taj iznos kada se prebaci ili kako?
Predsjednik vijeća – kada nam se prebaci novac. Stvar je u tome da sam ja mislio da to kao
Općina na onaj bruto iznos, no međutim iz Porezne uprave su rekli da se ne može taj bruto iznos
isplatiti. Nego znači normalno na 150,00 kuna će svaki uplatiti na taj žiro račun. I to nam može
Dijana ispisati te uplatnice.
Načelnik – možete Vi reći odričemo se dnevnice u korist toga i toga i Općina prebaci to.
Predsjednik vijeća – ovo govorimo o humanitarnoj akciji, nećemo nositi uplatnice na uvid. Nije
uopće potrebno. Mi smo dali prijedlog da svatko da svojoj 150,00 kuna ili 200,00 ili 500,00 ili
milijon.
Načelnik – 250,00 kuna.
Predsjednik vijeća – dobro 250,00 kuna. Stvar je u tome da li mi podržavamo tu odluku ili ne
podržavamo.
Bažulić Ivan – podržavamo.
Predsjednik vijeća – ja sam mislio…
Bažulić Ivan – jesmo li mi mještani ove Općine? Jesmo.
Predsjednik vijeća – svejedno.
Kolić Miro – nije baš svejedno. Idemo dati prijedlog nadopune da Severin donira 12.000,00
kuna, ja ću dignuti ruku za to. Ali, daj takav prijedlog. I to onda ide sa proračuna Općine
Severin. Evo ja ću glasovati, daj prijedlog i provedi tu odluku. A načelnik će ti reći može li to
provesti ili ne može.
Predsjednik vijeća – mi smo kontaktirali Poreznu upravu i računovodstvo, tako da je
najjednostavnije, je da bi onda možda izbjeći pa bi Vukovar dobio malo više novaca, jer ne bi
otišlo na porez, jer ne dozvoljavaju. No, dobro.
Krapec Željko – onda to ne ispada da smo se mi odrekli tih 250,00 kuna.
Načelnik – ali ovako ne ispada da je 380,00 kuna, da će Općina Severin platiti 380,00 kuna,
vama ulazi to da da…
Krapec Željko – ovako izgleda da se mi nismo odrekli, mi ćemo te novce dobiti i budemo
uplatili i opet…
Načelnik – i opet si dao kao osoba.
Predsjednik vijeća – mi smo kao vijeće donijeli odluku to ne mora biti službena odluka, nismo
pisali tu odluku, to je naša dobronamjerna humana odluka. Samo bi bilo lijepo da to napravimo
svi.
Fuček Stevo – koji sistem bude?
Predsjednik vijeća – svatko da 250,00 kuna i gotovo na uplatnicu.
Fuček Stevo – da Dijana te uplatnice napravi.
Načelnik – Vi ćete svi dobiti na račun prebačen novac. Tko prebaci 250,00 kuna tamo, prebaci
tko ne, ne.
Kolić Miro – njemu na dušu.
Predsjednik vijeća – pa da njemu na dušu. To nije nikakvi problem tehnički izvesti. Lijepo je
da vijeće donese tu odluku. Je li će se provesti ili se neće provesti to je po na osob.
Fuček Stevo – netko hoće, netko neće.
Predsjednik vijeća – tko je za to da se da svoja dnevnica i da se uplati za Vukovar?
Načelnik – kako ja ne razumijem kako ćete Vi to izvesti?
Krapec Željko – čemu odluka onda o tome? Nikakva. Vi isplaćujete nama na naše račune novce,
šta će tu odluka? Vi ste kao vijeće napravili svoju dužnost, upalili nama novce, a mi ćemo opet
dalje proslijediti. Čemu tu odluka?
Predsjednik vijeća – gledaj Željko nemoj reći Vi Vijeće, nego mi Vijeće. Jer, ako se mi sada
idemo dogovoriti da idemo okrenuti rundu pića i da smo se dogovorili. Jesmo.
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Krapec Željko – i šta ima odluka veze sa time? Nema odluka sa tim veze.
Načelnik – to ne vrijedi jer ja znam puno šta se nije ispunilo. Sa vaše strane odluka.
Krapec Željko – po meni ako napišemo ovu odluku onda neće to doći na naše račune nego ćete
Vi to rješavati. Odnosno ne Vi, Općina će to rješavati.
Predsjednik vijeća – dobro, ovako reći ćemo zaključno Vijeće je dobronamjerno predložilo
svakom vijećniku da uplati svoju dnevnicu u fond za obnovu vodotornja u Vukovaru. I ništa
nećemo glasovati.
Krapec Željko – možemo se samo usmeno dogovoriti i drugo ništa.
točka 21.
Prijedlog Odluke o kupnji diktafona za potrebe rada Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća – meni je bilo jako nezgodno kada smo mi imali sjednicu Općinskog vijeća
prošli puta, tajnica nije mogla biti nazočna na toj sjednici, ja sam morao ovoga taj zapisnik
nekako napisati, a nije bilo moguće tonski snimiti. Mi smo se pitali čija je to imovina u Općini?
Moje je bilo pitanje da li možemo dobiti diktafon, tajnica je rekla da ne možemo. E sad, zbog
nećemo ulaziti u razloge neke unutarnje prepirke, nego kažemo da li vijeće može imati
diktafon?! Tako da ako se sjednice moraju snimati, u našem Statutu piše da sjednice moramo
snimati, ako je nama spriječeno da snimamo sjednicu, onda sjednicu ne možemo imati. Tako
da mi smo predložili vijećnici da se kupi diktafon za potrebe vijeća. Ako je ovaj za potrebe
Općine, ne smije biti bez nazočnog nekoga koji upravlja sa time.
Kolić Miro – strašan stroj.
Predsjednik vijeća – da.
Morosavljević Jasmin – gospodine predsjedniče, na stolu je jedan diktafon, a čiji je ovaj drugi?
Koji koristimo, čiji je to?
Predsjednik vijeća – ja ne znam šta je to.
Hajtić Damir – ovo je od gospodične/gospođe…
Babec Antonio – ovo je inače mobitel.
Načelnik – možete snimati i mobitelom nije problem.
Ovčariček Ivan – znadete šta ovo što se događa, općinsko vijeće ima sjednicu i ne može dobiti
diktafon za snimanje, gdje smo mi, šta smo mi, ko smo mi vijećnici? Na kraju. Mi smo izgleda
nitko i ništa. Mi se moramo pokoravati, znači ne možemo dobiti diktafon. Pa čekaj dokle smo
dogurali?
Morosavljević Jasmin – šta nama to tako puno znači, recimo?
Ovčariček Ivan – jel dikafon?
Morsavljević Jasmin – da.
Predsjednik vijeća – pa zapisnik se piše iz njega. Pa ko da ga je pisao ako tajnice nije bilo?
Netko mora pisati zapisnik. Ali kako ako nije snimljeno?
Ovčariček Ivan – kako onda možeš napisati zapisnik?
Morosavljević Jasmin – neću ga ja pisati.
Ovčariček Ivan – a tko će ako nema snimljeno?
Hajtić Damir – a tko je bio prisutan?
Ovčariček Ivan – kako misliš Damire, ne razumijem? Kako bi ti to izveo, a nemaš snimljeno?
A sjednica se mora održavati.
Hajtić Damir – na mobitel.
Ovčariček Ivan – ok. Ako ti kažeš da je tako onda je tako.
Predsjednik vijeća – o tome bi mogli malo više pričati, no postoji zakon tko smije snimati tko
ne smije. Postoji nešto što se zove privatna snimka, postoji nešto što se zove službena snimka.
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Postoji snimka sa službenog diktafona, postoji ova iz mobitela. Tako da mislim da je bez veze
te tehničke stvari objašnjavati. Miro ima neku sugestiju.
Kolić Miro – ovo je najsmješnija stvar koju sam ja u svojoj političkoj karijeri slušao, razumijete
o čemu mi raspravljamo o diktafonu, sunce te jeb… ne možeš vjerovati. Sada kada bi bili pravi
novinari pa iz toga priču napravili razumijete na prvoj stranici novina da izađe. Općina Severin
raspravlja o diktafonu uz sve probleme koje ima. Predlažem da jednostavno to kupimo i da
završimo tu priču. Predsjedniče predlažem da to od glasujemo i dobro.
Morosavljević Jasmin – šta ako nema tajnice, tko će onda snimati?
Kolić Miro – zajebanti kao ti, evo voditi ću i ja nije problem.
Predsjednik vijeća – tko piše zapisnik taj i snima. Pa sada tajnica piše zapisnik i sve snima. To
je službena snimka Općine.
Ovčariček Ivan – čekaj Vi se sada smijete a službena sjednica Općinskog vijeća je.
Predsjednik vijeća – ovo smo razriješili, tko je za to da se kupi diktafon za potrebe Općinskog
vijeća?
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“
Bažulić Ivan – mogu ja sada nešto pitati? Čiji je ovo diktafon?
Predsjednik vijeća – mi to ne znamo, naš nije.
Bažulić Ivan – tvoj?
Kovačić Dijana – općinski.
Bažulić Ivan – općinski? Pa šta trebamo još jednoga imati?
Ovčariček Ivan – kada općinsko vijeće ima sjednicu znači ne može dobiti diktafon.
Predsjednik vijeća – nećemo se svađati.
Ovčariček Ivan – jer Dijana ne smije dati.
Predsjednik vijeća – dobro, nećemo više dalje o tome.
točka 22.
Izvješće o usmenoj zamolbi obitelji Vlašić
Predsjednik vijeća – e sad.
Hajtić Damir – ako je izvješće onda nije usmeno.
Predsjednik vijeća – nećemo Vas izvijestiti o nekoj zamolbi obitelji Vlašić.
Ovčariček Ivan – predsjednik i ja smo bili kod njih. Zbog dodjele priznanja, Javnog priznanja
Općine Severin. I kada smo došli kod njih oni su bili toliko razočarani da zamalo nismo letili
van. Svašta je tu bilo, znadete šta mi smo imali tešku situaciju, a smatrali smo da su njezini
roditelji pokojne Dalije zaslužili da dobiju priznanje. I malo po malo kroz razgovor ipak smo
uspjeli malo smiriti situaciju, jer oni su revoltirani Općinom Severin. Jer, Općina Severin nije
sudjelovala, barem kako su oni rekli, ni kod sprovoda sa nekim sredstvima. Mislim ipak bi bio
red jer ona je bila naša djelatnica. I onda smo kroz razgovor dogovorili da ćemo mi ovu točku
staviti na dnevni red, i da se neka sredstva njima odobre i da im se to isplati. Pošto ona nikada
nije koristila godišnji, barem koliko ja znam, a odrađivala nam je velike stvari. Mi sada plaćamo
računovodstvo koje nam vodi, to nam je ona sve radila za istu plaću. Za sve. I smatram da
njezini roditelji trebaju dobiti naknadu. Samo ono što je po zakonu ništa drugo.
Načelnik – šta je po zakonu. Po zakonu je dobito sve. Baš ako hoćemo tako. Ovo što spominješ
što nije koristila godišnji, sve je isplaćeno do jedne lipe. Jedino zadnja godina je došao zakon
da više nema isplate godišnjeg, samo ta godina. A godine one prije iza, svaki godišnji koji nije
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koristila bio je plaćen. Po zakonu je, i sa odvjetnikom sam razgovarao, ima što je god trebalo
dati Općina Severin je dala. Po zakonu. To što ti pričaš da Općina Severin nije dala, to su laži.
Ovčariček Ivan – dok je ona umrla, šta su oni dobili po zakonu, od tog vremena pa dalje?
Načelnik – ono što su trebali dobiti. Ne mogu ti ja sada reći koliko je tri plaće ili koliko, ne
znam točno. Dobili su. Što je trebalo po zakonu dobito je. I nemoj pričati da nije dato.
Ovčariček Ivan – to su oni rekli.
Načelnik – i ti pričaš tako. Sada ti čula kazala i budeš po selu pričao Općina Severin nije dala.
Dođi u Općinu pogledaj koliko je dobila novaca. Oni koliko su dobili.
Bažulić Ivan – da li ima sve pismeno?
Načelnik – normalno da ima.
Predsjednik vijeća – ja bi se sada tu uključio. Ja sam bio nazočan tamo, oni jesu revoltirani,
nisu htjeli ni primiti ni tu nagradu. Oni su nama rekli, ja ne govorim da je to istina, ili laž. Bio
je i kolega Ovčariček, da su oni toliko revoltirani da su bili čak u stanju i tu čak neki fizički
incident, incident oni spominju. Kada su oni došli u Općinu da je njih netko istjerao da ovo da
ono. Da li će ići tu neka tužba ili neće, za sada su oni rekli da ne razmišljaju. Ali, su oni tamo
nama toliko toga napričali. Ja zbog toga nisam pisao to izvješće da netko ne bi mahao sa tim
izvješćem. Kao što sada kažemo jel će reći Ovčaričeku da on priča po selu. Nećemo, mi oo
pričamo na vijeću i to je vijećničko. Oni su zamolili nas kao predstavnike Vijeća da pitamo. I
oni su nama rekli te činjenice. Ja bi bio sretan da je to čist posao. Mi kažemo evo dobili ste to,
to i to. Ali, naše je da vijeće njima, evo sada, iz kopiramo te evo, vijeće o tome obavijestimo,
pošaljemo i problem riješen. A nama isto nije u redu da oni pričaju po selu kako ona nije dobila
plaćeno godišnji tri, četiri pet godina, da je morala raditi prekovremeno, da je morala ovo, da
je moralo ono. Meni isto to ne stoji.
Načelnik – o čemu pričamo. U četiri sata cucak je stajao tu, i mama joj je bila tu na putu.
Nemojte mi da je radila prekovremeno. Svatko to zna tu.
Predsjednik vijeća – ajde slušaj. Pričam šta su oni rekli. Mi to trebamo opovrgnuti, uz
materijalni dokaz isplatnice i problem riješen. Ako je nešto u mogućnosti da ona nije dobila
vijeće će od glasati da ona nešto za svoj rad, ne znam kako je bilo, da li je to važan kolektivni
ugovor, da li ima potpisan kolektivni ugovor i kako to sve ide, pomoć u slučaju ima svaki
roditelj to postoji u zakonu.
Bažulić Ivan – imamo mi valjda u Općinskom pravilniku, postupak prema …
Načelnik – ima zakon. Sve je postupano prema zakonu.
Bažulić Ivan – pa onda? Mislim da onda treba njima dostaviti.
Načelnik – Vi ako mislite da im se treba dodijeliti, Vi morate donesti odluku, napisati jednu
odluku da im se dodijeli šta ja znam … ko što mislite. Šta je i nekada Vijeće dodijelilo bivšem
načelniku, u mirovini je, još da mu se da novaca.
Bažulić Ivan – otpremnina. Znači načelnik kada ide još mu dadeš otpremninu. Tri osobna
dohotka Republike Hrvatske.
Načelnik – je i još plus nagradu od 15.000,00 kuna.
Bažulić Ivan – nema ništa.
Načelnik – nemoj molim te nisi bio u onom Vijeću pa ne znaš.
Bažulić Ivan – dobro da nisam bio.
Morosavljević Jasmin – ja bih se samo nadovezao, moje osobno mišljenje, uopće ne bi
raspravljao o ovoj točci. Mogu vjerovati Vama predsjedniče, i Ivi mogu vjerovati i načelniku,
a ne moram vjerovati ni Vama ni njemu. Što budemo rekli rekla kazala, ako ljudi smatraju neka
na iduće Vijeće pošalju pismeno da vidim i ja. Sutra će mi reći ovako onako. Po meni mislim
da ovo nije trebalo ni razmatrati. Vjerujem načelniku, vjerujem Vama. Isto i obrnuto ni njemu
ni Vama. Jel je rekla da je dobila ili nije. Ne budemo mi sada tu išli utvrđivati. Načelnik kaže
da je. Neka napišu da nije dobila, onda će načelnik demantirati sa …
Predsjednik vijeća – oni nisi napisali, oni su zamolili nas da provjerimo da obavijestimo vijeće.
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Morosavljević Jasmin – mislim vjerovati njima ne vjerovati načelniku.
Predsjednik vijeća – uglavnom neka se za iduću sjednicu pripreme ti papiri. Ako Vijeće bude
donijelo neku odluku.
Kovačić Dijana – za koliko godina unazad.
Predsjednik Vijeća – oni su tu spomenuli za pet godina.
Načelnik – šta unazad pet godina?
Kovačić Dijana – da se vidi da su isplaćene, što nije išla na godišnji.
Predsjednik vijeća – da da da.
Načelnik – normalno je radila. I dok je bilo po zakonu da se je moglo isplatiti godišnji odmor,
on se je isplatio. Ona je radila. Samo se je za zadnju godinu promijenio zakon i nije dobila. Ali,
onda je i bila na godišnjem.
Predsjednik vijeća – nećemo se svađati oko stvari koje su formalno jasne. Dobro za sljedeću
sjednicu ćemo mi to pripremiti za sada nećemo još ništa odgovarati.
Načelnik – ja ni neću odgovarati na nekakve usmene … misliš li ti odgovarati usmeno?
Predsjednik vijeća – ako utvrdimo da je ona sve to dobila, ja ću službeno napisati da je ona to
riješila i da nema priče po selu. Smatram da je ova točka završena.

točka 23.
Zahtjev za povećanje pojedinih cijena za dimnjačarske usluge
Predsjednik vijeća – ja sam vidio ovaj cjenik. Vidjeli ste ga i Vi. Otvaram raspravu po ovoj
točci. Povećanja nisu velika, ali su povećanja.
Ovčariček Ivan – ja imam jedno pitanje. Da li Općinsko vijeće može određivati koncesionaru
cijenu?
Hajtić Damir – ako si mu odredio koncesiju sa onim cjenikom …
Ovčariček Ivan – jer dok smo nekada taksi imali nismo mi mogli određivati cijenu po kojoj će
on …
Načelnik – Općinsko vijeće donosi, daje mu koncesiju, a dimnjačar ne može podignuti cijenu
dok mu Općinsko vijeće to ne odobri. A ono što je taksi bio to je druga priča. On jednostavno
ne može dobiti cjenik da bi ako mu općinsko vijeće to ne odobri.
Ovčariček Ivan - aha ne može po zakonu.
Bažulić Ivan – vidiš ima vamo što je smanjio, a nešto je povećao.
Šoštarko Stjepan – ono što ne radi ono je smanjio, a ono što radi je povećao.
Kolić Miro – kada razgovaramo sa ljudima ili kada se nađemo na nekoj fešti, onda svi govore
kako u selu ima sve manje kuća koje su naseljene. I prema tome, ja to vjerujem da ima koje su
manje naseljene, danas dimnjačar ima manje posla kao što imaju i veterinari manje posla i sada
svi žele živjeti na našim grbačama. Ne pada mi napamet ni da im povisim ni tri lipe, a ne pet
kuna. Na pamet mi ne pada. Jer, imaju manje posla. Kao što i veterinari imaju manju posla. A
oni dižu tarife. Prema tome, fizički ću biti protiv toga iz toga razloga. Ovo mi dižemo ruku u
ime sveg naroda.
Morosavljević Jasmin – Antonio prije sam te pitao, kada dođe čistiti to se onda još posebno
10,00 kuna plaća, znači njegova dužnost nije da očisti dolje …
Ovčariček Ivan – peć?
Morosavljević Jasmin – iz dimnjaka ne peć.
Babec Antonio – takav ima cjenik. Da iz dimnjaka takva je cijena. Takva je koncesija
prihvaćena.
Kolić Miro – to ti je pisalo kada si dizao ruku. A to tek sada vidiš.
Morosavljević Jasmin – nisam onda imao naočale. Evo isto podržavam gospodina Kolića, ne
da nije, svaka kuna je danas bitna. Sa one dvije peruške, što ja zovem, i za dvije minute mi siđe
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sa kata dolje pa mislim i da je 25,00 kuna previše. Moje mišljenje. Znači vidite sa kakvom on
keficom ide, i velim ode gore na kat i za dvije minute ide dolje.
Hajtić Damir – ima po zakonu tko neće platiti i da mu ne da da čisti, da tuži. Piše tko im ne
dozvoljava dolazak da čisti, čak većina ni onoliko koliko je prema zakonu treba. Može ih
prijaviti i tužiti ih.
Ovčariček Ivan – ne on tu prijavu radi komunalnom redaru.
Hajtić Damir – a neka prijavi onda.
Predsjednik vijeća – da li je dosada bilo prijava?
Babec Antonio – sada ću Vam ja reći. Ovako, prije su bile, sada ne znam prije koliko godina,
ali na početku njegove koncesije, ja sam tada njega tražio na uvid one stvari što ja moram njemu
pregledati, od kontrolnih knjiga do ostalih stvari, tada sam uočio nedostatke i svaki put kada
dobijem na uvid, dobijem ovoga, on dobije za nedostatke. Međutim on meni nije već nije
donesao dvije godine na uvid to i od tada od kada je on počeo, kada sam ja išao kod ljudi. Ljudi
su onda rekli zašto ga ne puštaju. Upravo zato što je rekao i Jasmin. Ja sam mu to napisao i
usmeno sam nekoliko puta rekao da ne može nositi jednu četku na ramenu i hodati od kuće do
kuće. Svaki dimnjak ima različite dimenzije. I ima različiti fi. I mora imati adekvatnu četku. I
od toga dana on meni nije dostavio niti jednog prijavljenog čovjeka. Onda kada je meni to prvi
puta napisao, ja sam sve ljude obavijestio. Poslao sam opomenu da ljudi znadu. Naravno to je
prvi put, susreću se sa time. Poslije toga niti jedna prijava nije došla u moj ured. Ja sam za to
da se njemu, ne znam kada mu izlazi, ugovor?
Kovačić Dijana – za dvije godine.
Babec Antonio – ja sam da se to riješi da se imenuje netko drugi. Jer, ne želi adekvatno
odrađivati stvari, on po zakonu mora 48 sati prije nego što kreće u selo mora staviti obavijest
za se znade. On to ne izvršava. I to sam mu napisao. Međutim, on se toga ne pridržava i uopće
mi više ne donosi knjige na uvid. Ja sam za to da se napravi. Da se vratimo malo unazad kada
sam bio predsjednik nadzornog odbora u komunalcu, lijepo smo rekli da zimska služba kada je
da se odredi jedan čovjek koji će otići na taj dio koji će biti dimnjačar. Da ste nas htjeli slušati
gospodo draga danas taj komunalac bi radio a ne ovako. Hvala lijepo.
Kolić Miro – ja ovo slušam i dobro da sam čuo. Imam samo jedno pitanje u tome dijelu, zašto
nisi predložio Općinskom vijeću da raskinu koncesiju? A ne sluša tvoje naredbe. Zašto to nama
nisi predložio?
Babec Antonio – a šta da predlažem, kada me nikada nećete slušati. I zabranili ste mi govoriti.
Ja da onda nešto predlažem?
Kolić Miro – razgovarati je jedno vi primate platu za ovaj dio.
Babec Antonio – plaću gospodine Miro, 1/3.
Kolić Miro – dobro, može i jedno i drugo. U hrvatskom pravopisu piše i tisuća i hiljada. Piše i
plata i plaća. Dobro, piše u hrvatskom pravopisu i jedno i drugo. Ja sam samo Vas pitao Vi ovo
ja se slažem šta ste rekli bila dužnost da predložite vijeću da skinemo koncesiju.
Babec Antonio – kako da je predložim raskid koncesije kada ja nisam ima dvije godine imao
uvid, i šta da Vam ja napišem? Određeno piše kada se koncesije mogu raskinuti.
Kolić Miro – komunalni redar je mogao predložiti Općinskom vijeću da raskine koncesiju.
Babec Antonio – jesam sada rekao.
Kolić Miro – ovo što sam čuo dobro da sam čuo. Može komunalni redar napisati vijeću prijedlog
da raskine. Vijeće može prihvatiti i ne mora. Na temelju ovoga danas što sam čuo glasovati ću
da se koncesija raskine. Jer, ima argumenata za to. Mi ne poštivamo samo pojedinačno znate
poštivamo neki put ovo kako važemo, prema tome, ovo treba predložiti. Napišite dopis
službeno, jer Vi ste službena osoba, imate legitimaciju, osobnu iskaznicu, kako Vam paše.
Možete napisati dopis službeno mora biti zaprimljeno i o tome netko mora raspraviti. Hvala
lijepa.
Predsjednik vijeća – evo i ovo su meni isto prve vijesti od komunalnog redara…
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Babec Antonio – oprostite onda niste čitali moje izvješće.
Predsjednik vijeća – ne poštuje svoj posao prema tome nije ni uslužio nikoga bilo dimnjačarskih
službi odnosno. Ja isto neću glasovati za ovu odluku. Ovo neka ide dok ide, ako i bude išlo do
tog vremena dok ne raskinemo koncesiju. Dok god ima koncesiju on mora raditi. Tko je za ovaj
zahtjev za povećanje cijena.
Nakon glasovanja izglasano je 8 „JEDNOGLASNO PROTIV“.
točka 24.
Razno
Predsjednik vijeća – pod razno imamo jednu točku a to je zahtjev jedne udruge koja želi
prodavati pekarske proizvode. Kaže, naša udruga se bavi proizvodnjom i prodajom pekarskih
proizvoda, te Vas molimo da nam ustupite koncesiju za prodaju pekarskih i ostalih proizvoda
zapakiranih u originalnu ambalažu za mjesta u Vašoj Općini Severin. Ovako ja i moj zamjenik
smo malo gledali koja je to udruga, sa čime se oni bave i šta oni rade. Ja sam izvukao iz registra
udruga njihov karton. I tu piše da su oni ekološko humanitarna udruga Eko stav iz Plavnica na
kojoj su adresi sada bili isti vlasnici jedno tri, četiri firme ili obrta. Sve su te firme zatvorene.
Imali su pekaru, imali su j.d.o.o., imali su još nešto. Udruga posluje od 2012. godine sa t ime
da se nije uskladila sa zakonom o udrugama koji je izišao 2014. godine. Oni koji imaju svoju
udruge znaju da su se Statuti morali predati u Ured državne uprave i usuglasiti se. Znači oni to
nisu napravili, i ovdje osim toga piše na njihovim stranicama kaže ovako da oni nemaju
gospodarsku djelatnost. Oni u biti nemaju registriranu gospodarsku djelatnost jer tu tako piše.
Osim toga možemo još reći da vlasnik ima duga od 227.000,00 kuna Poreznoj upravi. To sam
ja pročitao službene podatke a na Vama je da odlučite da li ćete njemu dodijeliti koncesiju i šta
to znači koncesija za prodaju pekarskih proizvoda. Ima li na ovu točku kakve rasprave?
Ovčariček Ivan – evo ja bih oko toga. Pa sada ove podatke koje si predsjedniče iznesao, mislim,
ne znam šta da čovjek kaže. To je u biti udruga.
Bažulić Ivan – pa dajte mu koncesiju. Neka ide tu.
Morosavljević Jasmin – pa neka ide tu.
Ovčariček Ivan – on nije pekar, šta je on?
Bažulić Ivan – da li bude kome šta prodao ili šta.
Krapec Željko- da li on to samo razvozi ili šta?
Predsjednik vijeća – ne znam ja sam samo to izvukao iz registra udruga. Koji je službeni
dokument iz registra udruge.
Šoštarko Stjepan – ne znam da udruga prodaje pekarske proizvode?
Predsjednik vijeća – kada se daje koncesija onda ti trebaš dobiti neke novce za to.
Bažulić Ivan – onda sklopite ugovor s njim.
Ovčariček Ivan – pa normalno je da se mora sklopiti ugovor.
Šoštarko Stjepan – vidiš da nije platio ni državi.
Fuček Stevo – čekaj da li mi dobivamo od ovoga što već vozi kruh?
Predsjednik vijeća – da li on ima koncesiju? Ja ne znam.
Fuček Stevo – pa nema.
Predsjednik vijeća – nešto se je razgovaralo.
Fuček Stevo – jednom budemo dali badava, a drugoga budemo tražili.
Ovčariček Ivan – komunalni red bi morao imati to pod nekim nadzorom. Jel tak?
Babec Antonio – aha. Taj dotični gospodin ima potpisan ugovor sa ljudima za dostavu. I ne
možete mu ništa. Bio sam ja sa Carinom. Službeno sam poslao na Carinu i Carina je došla i mi
smo ga hvatali. Uhvatili smo ga. Carina mu je uzela sva peciva i kruhove i on je rekao nema
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problema ja ću platiti ja ću i dalje ići ja imam ugovore i ne možete mi ništa. Ali, se je onda
zeznuo, zato što je stao na cestu a ne u dvorište. I od sada ide u dvorište, na most, i uđe u dvorište
pozvoni na vrata i ne možete mu ništa. A ovo da mu dadete koncesiju ne bi ni smjeli jer imate
u svakom mjestu imate trgovinu. I onda ne možete dati koncesiju. Jer, će Vam se pobuniti
trgovine.
Ovčariček Ivan – ne znam Antonio ako on sve legalno radi …
Kolić Miro – ja molim da ovo uđe u zapisnik jer ovo je teško obmanjivanje javnosti. I to upiši
u zapisnik.
Babec Antonio – evo odete lijepo u svaku Općinu i svaka Općina ima odluka da tamo gdje je
dućan nema vožnje pekarskih proizvoda.
Predsjednik vijeća – da li ju mi imamo?
Kolić Miro – nemamo. I nemojte obmanjivati javnost. Molim Vas lijepo.
Babec Antonio – Vi to stalno radite pa šutim.
Kolić Miro – samo ti reci, ovo će ući u zapisnik pa ćeš vidjeti gdje ću ja sada potegnuti.
Babec Antonio – nema problema gospodine Kolić.
Predsjednik vijeća – naše je da li ćemo ovlastiti načelnika da sklopi ugovor o koncesiji, pa ćemo
vidjeti koji iznos i na koje vrijeme. Ili nećemo ići u ovo.
Ovčariček Ivan- prvo jedna stvar, da li mi kao Općina možemo dati koncesiju nekome tko je
dužan Poreznoj 200.000,00 kuna? Možemo ili ne možemo?
Načelnik – možemo.
Kolić Miro – on ako radi mimo zakona ima prvo komunalnog redara drugo ima inspektora, koji
će ga hvatati. I neka ga hvataju. I nemam ja ništa protiv.
Ovčariček Ivan – ako je po zakonu, ne znam.
Morosavljević Jasmin – dajte neki prijedlog.
Predsjednik vijeća – ne ja to dam prijedlog jesmo li za ili ne.
Načelnik – znadete li kako koncesija ide? Ne mogu sutra ja da Vi kažete, sutra donesti odluku
o koncesiji i ja sutra potpišem.
Predsjednik vijeća – a ne. To mora biti ugovor o koncesiji.
Načelnik – mora se raspisati javni natječaj. Ne može se samo za njega onda raspisati javni
natječaj. Nego za sve pekare koji se može javiti.
Šoštarko Stjepan – javni natječaj je negdje oko 5.000,00 kuna.
Fuček Stevo – sami sebi onda u želudac skačemo.
Predsjednik vijeća – evo Jasmin ima prijedlog.
Morosavljević Jasmin – moj prijedlog je da nema potrebe za tim. Ako netko ima drugi neka da
i idemo dalje.
Fuček Stevo – došli ste do jedinstvenog zaključka.
Načelnik – malo čudno piše nije gospodarska, šta li?
Ovčariček Ivan- nego šta je?
Načelnik – nema pravo prodavati.
Predsjednik vijeća – tu piše gospodarska djelatnost – ništa.
Fuček Stevo – uvukli bi se u probleme.
Predsjednik vijeća – evo ja dajem na prijedlog gospodina vijećnika Jasmina da to nam ne treba.
Tko je za to?

Nakon glasovanja izglasano je 7 “ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“
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Predsjednik vijeća – da li imamo pod razno još neku točku?
Fuček Stevo – kada smo bili na one tri točke o Civilnoj zaštiti, i to mislim da me je Miro pitao
da li tko zapovijeda, meni je malo došlo, odmah sam se sjetio načelnik koordinira sa svim tako
piše, ja sam čitao onaj Statut, načelnik koordinira i saziva sve potrebne strukture koje su. A ja
sam samo zapovjednik kriznog stožera. U slučaju da dođe potres ili neke vanredne situacije. A
načelnik koordinira sa svime. Tako znadete.
Kolić Miro – pošto je još službena sjednica, točka razno što ste ovo sada spomenuli ja sam pitao
načelnika ko koordinira u zapisniku piše on ne zna tko koordinira. Izvolite pročitati zapisnik.
Onda ste trebali reagirati odmah. A to znači da neko nekoga zaj…… ustvari cijelo vrijeme. Ja
sam službeno to pitao.
Morosavljević Jasmin – imam dosta primjedbi od mještana. Veliki je problem u selu, što se tiče
pasa. Znači pas nije vezan, vrata otvorena izlazi valjda na djecu kada idu iz škole za nogavicu.
Djeca bježe, trče, stariji ljudi koji su na biciklu, evo stvarno sada evo pitam da li se tu šta može
poduzeti ili moraš jednostavno biti policajac. Pas ide i na kotače od auta. Evo ako treba ja mogu
i imenovati, kada se o tome već priča godinama. Nikada ništa nismo poduzeli. Ako treba idemo
donijeti neku odluku.
Predsjednik vijeća – evo tu je komunalni redar.
Morosavljević jasmin – znači Antonio ne govorim o psima koji su pušteni lutalice. Govorim
znači o vlasnicima. I ja imam psa koji je u boksu ograđen. Stoga hoćemo li šta poduzeti ili
nećemo?
Predsjednik vijeća – ajde da samo vidimo, službeno komunalni redar to ima u svojoj ingerenciji
da vidimo šta on može poduzeti i da li treba biti odluka Vijeća.
Babec Antonio – ne treba biti odluka vijeća. Odluka vijeća odavno je donesena. Radi se na
tome. Danas su uklonjeni psi koji su izazivali najveći dio toga nereda. I hvatanja za nogavice i
za bicikliste i tako dalje. To je riješeno. I rješavaju se ovi, bio sam i kod ljudi koji su to bili, no
međutim ne znam ni ja za sve pse koji izlaze van. Zato sam rekao i ljudima koji su prijavili i
koji tako pričaju, znači meni je potrebno za znadem. Meni je potrebno isto i suradnja da mi se
kaže tu i tu ima pas. Ili ako sam ga je uočio ja sam i reagirao. A ja ne znam kada sam u Trojstvu
šta se tu dešava. Evo da kažem radi se, danas smo imali veliku čistku. Imam problema, nema
komunalca i nemam adekvatno vozilo za takvo. A ja u svome automobilu ne želim voziti to jer,
imam malo dijete, i ne do Bog da dobije šta. I to je najveći problem. Rekao sam to i načelnicima.
Molim već osam godina da dobijem neko službeno vozilo za takve stvari, nisam dobio a očekuje
se da se ne znam šta napravi.
Ovčariček Ivan – trebala bi se kupiti nekakva mreža.
Babec Antonio – nije problem uhvatiti ga, nego ga je problem prevesti. A kime da sada
prevezem sada, kada nemam s kime trenutačno?
Načelnik – da čujem Vaše mišljenje. Dobio sam dopis od ŽUC-a, 50 – 50 da se nešto napravi
za Općinu Severin. Dao sam im prijedlog da se presvuče asfalt Severin – Dautan. U nekakvim
pregovorima sam. Pa da čujem kakvo je Vaše mišljenje?
Morosavljević Jasmin – nije stvar moje kuće. Ja sam pred unazad nekoliko sjednica unazad baš
pitao, rekao sam da je dolje više od pola ceste katastrofa. Voziš se autom, da ti kotači ispadnu.
Asfalt nije prošao ja se ne sjećam kada. Malo se pokrpaju one ruke lopatom ali… krpano je već
nekoliko puta. Donja strana je katastrofa.
Načelnik – rekao bih neke cijene što se tiče toga. Okvirne cijene su da se tamo presvuče ovaj
dio i nekakvih 80 kubika asfalta to je nekakvih oko 480.000,00 kuna to je okvirna cijena. Ako
skida poravnanje i asfaltiranje, normalno, i ovo sve 850.000,00 kuna. Sa kopanjem graba
940.000,00 kuna. To su tri stavke, rekao sam da nam odgovara jedino ova prva stavka. Da bi
mogli ići sa 50 – 50.
Ovčariček Ivan – to je županijska cesta ili Općinska?
Načelnik – županijska. To cijene ukupne.
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Ovčariček Ivan – ako se to iz asfaltira za 200.000,00 kuna nije to puno.
Načelnik – rekao sam da bi mogli pristati na to.
Ovčariček Ivan – a sve šta napravimo ostaje tu.
Bažulić Ivan – ne će je nitko uzeti sa sobom.
Kolić Miro – imam ja mišljenje. Ja sam mislio da ćete Vi nas izvijestiti kako ste zatvorili
financijsku konstrukciju za cestu Orovac – Ciglena. A ne u nove dugove da nas uvlačite.
Načelnik – kakve dugove?
Kolić Miro – pa ja znam koliko smo mi proračunom predvidjeli sredstava. A na ugovoru piše
drugačije koji ste Vi potpisali. Prema tome, Vi planirate o novoj cesti, a nismo zatvorili onaj
dug gore.
Načelnik – ako ste dobro pročitali piše 50% u ovoj godini iznos je 617.000,00 kuna, i na godinu
da će se platiti do 30….
Kolić Miro – tko Vas je ovlastio da uzimate kredit. Mi smo donijeli odluku …
Načelnik – ma tko je kredit uzeo?
Kolić Miro – samo malo, tko Vas je ovlastio da prenosite tolike novce za iduću godinu?
Načelnik – ovo Vijeće, to je bilo na vijeću rečeno.
Kolić Miro – morate reći samo na kojem? A predlažete sada novu cestu a nismo zatvorili
postojeću.
Načelnik – čekaj, ne razumijem. Kakvi minusi? O čemu pričamo o kakvom minusu?
Kolić Miro – mi smo u našem proračunu predvidjeli 300.000,00 kuna i ne možete potrošiti više
od toga. A potpisali ste ugovor na veću sumu. I predlažete novu cestu.
Načelnik – samo malo, ako ste dobro pročitali ugovor lijepo Vam piše da će 50% biti plaćeno
do 30.06.2017. godine i to je na ovom Vijeću rečeno da tako može ići.
Kolić Miro – kažite kada.
Načelnik – imate zapisnik pa čitajte zapisnik.
Kolić Miro – tu odluku mi nismo donijeli. Mi smo donijeli da do 300.000,00 kuna iskoristimo
to. Rekli smo 100 metara, sto nije bitno koliko. Ja govorim o proračunu. Ja čitam proračun.
Ovčariček Ivan – zamolio bi našeg pročelnika da nam se malo predstavi. Da ga malo bolje
upoznamo.
Načelnik – jeste li Vi mene čuli šta sama ja pričao? Nemojte sada o poljoprivredi. Ja sam malo
prije rekao o ovom dolje asfaltu. Jeste čuli.
Krapec Željko – jesmo.
Bažulić Ivan – i jeste za?
Načelnik – da čujem Vaše mišljenje o tome.
Krapec Željko – ako napraviš biti će dobro.
Predsjednik vijeća – ovako, ovo ne možemo donijeti pod razno.
Načelnik – da li je problem reći svoje mišljenje?
Krapec Željko – gle, ako imaš odakle to iz financirati u čemu je problem?
Predsjednik vijeća – svatko može reći šta misli. Ja sam uvijek za to da se nešto iz modernizira
i da se nešto novo napravi. Normalno da se ne može raditi sada za dug u naprijed.
Ovčariček Ivan – iduće godine su izbori i onda …
Bažulić Ivan – samo malo, a dok je bivši načelnik 2.000.000,00 kuna dok je …
Predsjednik vijeća – Ivica nemoj na bivše. Gledaj šta će biti sutra a ne šta je bilo jučer.
Bažulić Ivan – a mi smo morali četiri godine za njim veslati, jeli tak? Mi smo morali veslati a
za nama ne mora nitko.
Predsjednik vijeća – Ivo je dao prijedlog za gospodina pročelnika malo da nam se predstavi.
Kutnjak Saša – naslušao sam se svega. Ne znam ni šta bi rekao.
Predsjednik vijeća – evo ukoliko nema ništa ja bih zaključio sjednicu. Hvala lijepo.
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