REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Severin, 20. prosinca 2016.

ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
održane 20.12.2016. godine sa početkom u 20:00 sati
Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Krapec Željko, Kuštrić
Emil, Mitrović Marinko, Morosavljević Jasmin, Ovčariček Ivan, Raičković Branko i Šoštarko
Stjepan.
Ostali prisutni: Žgela Žarko – Općinski načelnik, Fuček Stevo – zamjenik načelnika,
Kutnjak Saša – pročelnik JUO-a, Kovačić Dijana – zapisničarka i Babec Antonio – komunalni
redar.
Dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
3. Usvajanje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine,
4. Rebalans za 2016. godinu sa prihodima,
5. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Severin za 2016. godinu,
6. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2016.
godinu,
7. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine
Severin za 2016. godinu,
8. Usvajanje Odluke o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu,
9. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i sportu
za 2016. godinu,
10. Usvajanje Proračuna Općine Severin za 2017. godinu,
11. Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2017. godinu,
12. Usvajanje Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2017. godinu,
13. Usvajanje Programa gradnje i održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu,
14. Usvajanje Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima
proračuna Općine Severin,
15. Usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih,
trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od
01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
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16. Usvajanje Odluke o dodijeli mjesečne pomoći u naturi u iznosu od 150,00 kuna,
17. Usvajanje Odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s
područja Općine Severin,
18. Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017. godini.
19. Usvajanje Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Severin za razdoblje od 2016.
– 2020.,
20. Usvajanje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u nerazvrstanu cestu Severin –
Ciglena,
21. Usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o razrješenju Skupštine
„Severinskog komunalca“ d.o.o.,
22. Usvajanje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o imenovanju Skupštine
„Severinskog komunalca“ d.o.o.,
23. Usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine
Severin,
24. Usvajanje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Severin,
25. Zamolbe (Pismo namjere, OPG Snježane Šolčić) i
26. Razno.
Predsjednik vijeća – otvaram 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. Nadam se da
možda ove godine bude zadnja. Imamo malo opsežniji dnevni red. Sjednicu ćemo započeti
aktualnim satom.
Točka 1.
Aktualni sat
Ovčariček Ivan – imam pitanje za načelnika, ne znam da li je on upoznat sa tim prekapanjem
dolje nogostupa, to je sada nasuto sa kamenom, kakva je situacija sa tim? Da li to oni budu
sanirali ili to mora ići na naš trošak?
Načelnik – budu sanirali. To Elektra vodi. Elektra je glavna u tome. Bude se asfaltirao taj dio.
Moje je takvo saznanje.
Ovčariček Ivan – mislim da bi malo trebalo povesti brigu oko toga, da se to kvalitetno napravi.
Kolić Miro – jedno kratko pitanje, postavljam ga već treći put, što je poduzeto sa navozom
komunalnog otpada na području Gradine, koja je zaštićena. Dva puta sam to već postavio, ovo
je treći put i vjerujte više neću.
Načelnik – to je ono dolje prema Bulincu. Ne znam nisam primijetio. Da li je sanirano šta da li
nije. Mislim da je zadnji put komunalni redar nešto odgovarao po tom pitanju, da li je sanirano
ne znam.
Kolić Miro – ne znate odgovor? Hvala lijepa.
Kuštrić Emil – jedno pitanje, samo za informaciju, da li je u planu da se ono oko doktorice i
autobusnog stajališta za djecu asfaltira? Vidim da je navezeno nešto malo materijala, ali da li
se ide dalje u taj projekt ili ne?
Načelnik – kod doktorice ide sve asfaltiranje, a ovo nije trenutačno u planu. To će se samo malo
sanirati, a dio kod doktorice biti će asfaltiran.
Morosavljević Jasmin – imam jedno pitanje za načelnika, postoji li šansa da sada do zime, tamo
kod Borisa, znači između mene i njega se bljeska. Više ne svijetli nego svijetli, i mrak sve do
one treće, pošto svaka druga svijetli. I da pitam nema dugo sam bio kod doktorice, može li tamo
vani da se postavi neko svjetlo, tamo je mrkli mrak.
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Načelnik – što se tiče ovoga, sutra će biti riješeno, promjena te žarulje dolje. Što se tiče doktora,
ne znam sada točno gdje je ulična. Možemo staviti uličnu rasvjetu, na taj dio.
Bažulić Ivan – treba staviti mali reflektor. Sam se pali i gasi.
Načelnik – pogledati ću, nije problem staviti mali reflektor, koji se pali i gasi u mraku. I biti će
odrađeno.
Bažulić Ivan – postavio bih još pitanje za uličnu rasvjetu, kod Posavca i preko puta Krapca.
Načelnik – sutra sve bude riješeno u kompletu, sve koje ne rade na području Općine budu
riješene.
Mitrović Marinko – pitao bih načelnika, kada su se svi dotakli pitanja oko doktorice, u kojoj
fazi je onaj prostor, da li je na sudu, dali se što zna? Cijela godina je već prošla, ako dobijemo
taj prostor, tamo ćemo staviti vanjsku.
Načelnik – u kojoj fazi je – to je otišlo na Viši sud, mislim da sam Vam objasnio, prva presuda
je bila u korist Općine Severin. Druga presuda je otišla u korist njega, žalili smo se da to ode
na Viši sud. Da on odluči. I to tako stoji. Nema dugo sam razgovarao i sa odvjetnikom, u vezi
toga, čeka se samo poziv, pitao sam i zašto tako dugo, kaže da tamo ima štosevi papira.
Predsjednik vijeća – upitao ima li još pitanja? Pošto nema zaključio je ovu točku dnevnog reda.
Točka 2.
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
Predsjednik vijeća – zapisnik je dosta opsežan, ima li komentara?
Kolić Miro – pa zapisnik sa prošle sjednice samo da podsjetim ništa drugo, biti ću vrlo kratak,
ja sam postavio pitanje i tražio sam odgovor u vezi Velike Ciglena, da se pismeni odgovor
dostavi ja ga do danas nisam dobio. Dao sam si truda i neke stvari sam još gledao, u roku od
prošle sjednice do današnje čak smo izgubili i takozvano eksploatacijsko polje. Prema tome što
je bilo pod Severinom više nije. Sada je i to pripalo gradu Bjelovaru. Ponoviti ću da si još malo
pojasnite od zadnjeg vijeća do sada, nemamo eksploatacijskog polja, jer kada imate na svom
dijelu eksploatacijsko polje onda dobijete i nekakvu naknadu. Sada više nećemo dobiti ni lipe,
jer se eksploatacijskog polje više ne prostire u Općini Severin. Možete si to provjeriti u
Prostornom planu Županije bjelovarsko – bilogorske.
Načelnik – mislim ovo nema veze, ovo je usvajanje zapisnika, to je točka dnevnog reda. Ovo
što on spominje, mi imamo 82 ha eksploatacijskog polja.
Kolić Miro – više nemamo načelniče.
Načelnik – nema možda u županijskom planu. Županijski plan nema veze sa eksploatacijskim
poljem.
Kolić Miro – molim samo da uđe u zapisnik.
Načelnik ima dokumentacija, može se doći u Općinu kada se god želi. Ima gdje piše koliko je
eksploatacijsko polje u Općini Severin.
Predsjednik vijeća – evo konstatirali smo ovo po zapisniku, ima li dalje nekih primjedbi iz
zapisnika. Ako nema, dajem ga na glasovanje.
Nakon glasovanja zapisnik je izglasan jednoglasno 10 „ZA“.
Točka 3.
Usvajanje Odluke o usvajanju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za
period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine
Predsjednik vijeća – ovako, ako se sjećate imali smo dva ovakva dokumenta na prijašnjim
sjednicama, i ni jedan od njih nije bio dobar. Niti jedan nismo usvojili. Sada po zakonu ja ne
znam kako da usvojimo ovaj kada prva dva nisu usvojena. Ja sam se informirao, međutim,
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posebna služba radi taj financijski dio, ona se spada pod Ured državne uprave, tako da su oni
samo rekli da se treba držati slijeda. A za ostalo da oni ne znaju. Samo toliko da informiramo
vijećnike. Da ni onaj prvi ni onaj drugi nije usvojen e sada šta će biti na trećem, vjerujem da ste
pročitali ovo. Rekli smo da bi uz izvješće trebali biti i prihodi i rashodi. Rashodi su napravljeni
ok, no prihoda i dalje nema. Sada imamo i pročelnika, koji je čovjek od zakona, pa bih molio i
njega da se uključi u diskusiju u koliko ima želju.
Pročelnik – ne znam u kojem se dijelu mogu uključiti, kada se to ne radi u Općini već u Fini.
Ne znam šta Vam ja mogu reći po tom dijelu?
Predsjednik vijeća – pa po ovom pravnom dijelu.
Pročelnik – koji je to pravni dio?
Predsjednik vijeća – kada se usvajamo ovaj dokument, ovo je treći ove godine, prvi nismo
usvojili, drugi nismo usvojili. Postoji redoslijed kako se to mora usvajati.
Kolić Miro – obratiti ću se pročelniku Općine Severin – Vi za sve zakonitosti ove Općine
morate znati. I ne možete ni jednom vijećniku odgovoriti da ne znate. Možete reći da ćete
odgovoriti sutra, ali danas ne mogu jer nemam zakon ili ne znam što. Mi nismo usvojili izvještaj
1.1.2016. sa 30.03.2016. nismo usvojili izvještaj sa 1.4. sa 30.06.2016. godine. Sada nam dajete
na dnevni red ovu točku da usvojimo od 1.1. do 30.09.2016. pitam Vas kao pročelnika,
odgovornu osobu, što je po zakonu i molim da to uđe u zapisnik. I ne možete više odgovarati
da ne znate. Vi zato primate platu, i za to ste se školovali, možete reći ja danas ne znam, ali ću
Vam to odgovoriti sutra. Prema tome ili je po zakonu ili nije? A to ne mora znati nitko osim
Vas. Molim odgovor.
Pročelnik – ne ću vam odgovoriti sutra, odgovoriti ću Vam u zakonskom roku.
U raspravu se je uključio i Emil Kuštrić.
Predsjednik vijeća – mi samo pitamo sa pravne strane. Po pravili bi mi prvo trebali odobriti pa
da se preda u Finu.
Načelnik se je također uključio u raspravu po ovoj točci. Ovdje točno imate kuda je šta otišlo.
Sve što je Općina radila do 30.09. ja svaki ponedjeljak nosim papire u Finu. Za one razlike koje
ste Vi pričali, to su stvari koje se knjiže u prošli mjesec. Izričito sam tražio da taj dan kada se
preda, nemojte sada da knjižite više ništa. Računi dođu kasnije, i budete vidjeli da se na kraju
godine opet ne bude slagalo, računu neki dođu nakon desetog u mjesecu. I oni se opet moraju
knjižiti u prethodno razdoblje. Ne može se knjižiti u idući dio. To je do 30.09. i zato Vam dolazi
do te razlike.
Predsjednik vijeća – mi sada ne komentiramo tu razliku. Prva stvar, da li to mora ići redom,
druga stvar zašto tu nema i prihoda?
U raspravu se je uključio i Ovčariček Ivan. Da li mi možemo doći do podatka koliko smo mi
dužni prema nekome i tko je dužan prema nama? Nekakvi saldo se mora znati.
Načelnik – to će biti na kraju, to sada nemam tu.
U raspravu se je uključio i zamjenik načelnika Fuček Stevo. Mislim da treba dati na glasanje,
da vijećnici sami odluče.
Predsjednik vijeća – želimo vidjeti obveze dugovanja, tko duguje. Nije to teško izvući iz
kompjutera. Ali nitko neće.
Kolić Miro – o ovako važnom dokumentu, kada mi pročelnik kaže da će mi u zakonskom roku
odgovoriti, moram priznati da ne znam koji je to zakonski rok.
Pročelnik – pismenim putem, do iduće sjednice vijeća je zakonski rok.
Kolić Miro – onda predlažem da to skinemo sa dnevnog reda. I molim da se glasuje.
Kuštrić Emil – pročelniku – vijećnici od Vas očekuju zakonski naputak. Znači ako nešto tri
puta nije nešto usvojeno, kada bi četvrti put to bilo, ja ne znam. Nemojte čekati zakonski rok
za odgovor. Ne možemo čekati slijedeće vijeće da nam kažete što je po zakonu.
U raspravu se je uključio i Morosavljević Jasmin, neka se da na glasovanje. Prijedloga ima.
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Predsjednik vijeća – prijedlog je da za ovu točku sačekamo mišljenje i da ju odgodimo za iduću
sjednicu. To znači da je sada skidamo sa dnevnog reda. Tko je za prijedlog da se ova točka
skine sa dnevnog reda?
Nakon glasovanja izglasano je 5 „ZA“ i 5 „PROTIV“.
Predsjednik vijeća – znači dajemo Odluku o izvršenju Proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za period od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 5 „ZA“, 4 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 4.
Rebalans za 2016. godinu sa prihodima
Predsjednik vijeća – poštovani vijećnici pogledali ste rebalans. Dajem rebalans na raspravu.
Kolić Miro – rebalans je dokument koji se odnosi na 2016. godinu. Da bi ja mogao raspravljati
o rebalansu, moliti ću da mi se odgovori, onaj tko može, M-plan je firma koja je poslala račun
Općini Severin na iznos od 199.718,75 kn. poslan je iz Bjelovara 29.03.2016. godine. Ja ga
nisam našao u ovom rebalansu. Molim da mi netko kaže gdje se taj račun u ovim stavkama
nalazi.
Kovačić Dijana – nalazi Vam se pod izradom projekata akt 101202 konto 323795.
Kolić Miro – u toj stavki se nalazi taj račun. Pretpostavljam da Vi govorite istinu, jer ja odavde
to ne vidim. Znači ovlaštena osoba je naručila elaborat za pet cesta. I to je odrađeno. Moje je
pitanje da li je to plaćeno ili nije plaćeno?
Načelnik od toga je plaćeno 50.000,00 kn.
Kolić Miro – da li je to u rebalansu predviđeno?
Načelnik – Ugovorom sam vezan, kada dobijem još dvije građevinske dozvole onda ću platiti.
U raspravi sudjeluje načelnik, Kolić Miro i pročelnik Općine Severin.
Kolić Miro – prema stavki koja piše koja je u proračunu ugovor o izgradnji ceste u iznosu od
617.950,00 kn. u proračunu koji smo donijeli za 2016. godinu piše da ćemo za tu cestu izdvojiti
300.000,00 kn. i to uredno piše u proračunu. Ugovor je uredno potpisan. U Statutu Općine
Severin piše pod člankom 51. (pročelniče molim Vaš komentar) da ne čitam cijeli članak,
načelnik Općine može raspolagati do milijun kuna sa sredstvima Općine Severin, moraju biti
planirani u proračunu, mi smo planirali u proračunu 300.000,00 kn. pitam Vas da li je to
napravljen prekršaj ili nije. Koliko se sjećam nismo donijeli Odluku da se toliki novac potroši.
Pročelnik – s obzirom da je ove godine plaćeno 308.000,00 kn, nagodinu će se pokriti još
ostatak.
Kolić Miro – pitam Vas po članku 51.
Pročelnik Općine Severin i Kolić Miro sudjeluju u raspravi, te pročelnika Kolić Miro pita za
pravno mišljenje.
Pročelnik – u ovom trenutku vam ne mogu reći da li je načelnik kriv ili nije kriv. To bi bila
teška optužba.
Kolić Miro – pitam Vas da li je Statut poštivan ili nije?
Morosavljević Jasmin – pojedini vijećnici svaki put tu nama drže predavanja. Kako imamo
obraza sada tu pitati jeli to prekršaj a inzistirali smo na toj cesti. Sram me je što sa pojedincima
sjedim tu. (Dijana to debelo upiši u zapisnik). Kolega Marinko je dao prijedlog što se tiče te
ceste. I rekli smo platiti ćemo i na dva puta, pet. I sada kada je napravljeno sada je otišlo u
prekršaj. Sramota me je što sam uopće tu.
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Načelnik – ako mislite da sam nešto prekršio slobodno odite u Državno odvjetništvo napravite
prijavu i nema problema.
Kolić Miro – još uvijek tražim odgovor.
Pročelnik – u ovom trenutku Vam ne mogu dati odgovor trebao bih proučiti.
Kolić Miro – molim da to uđe u zapisnik.
Predsjednik vijeća – istina je da smo mi rekli da ćemo napraviti tu cestu. Istina je da se je
načelnik založio za tu cestu. Mi bi ovo mogli riješiti bez ikakvih svađa i trzavica. Da su ti papiri
lijepo napravljeni. Tu nije nitko protiv nikoga, no neki red bi se morao znati.
Načelnik i predsjednik vijeća su se uputili u raspravu.
Bažulić Ivan – što smo trebali sa 300.000,00 kuna napraviti cestu, za koliko ima, znači, ostalo
bi pol. Ako smo se založili svi, jednoglasno smo donijeli odluku da se ta cesta ide napraviti.
Onda smo svi napravili prekršaj koliko god nas tu ima.
Kuštrić Emil – mislim da nitko od ovih vijećnika neće reći da je to napravljena loša stvar. Kao
i ovo sve što je napravljeno do sada. Isto ima sve svoju funkciju. Međutim, načelniče nije u
redu da ignoriraš vijeće. Potrošeno je više novaca nego što je predviđeno. Zašto se nije sazvalo
vijeće da se donese odluka, ako treba još i više novaca. A, ne možeš sam odlučivati. Evo to ti
ja zamjeram. Vijeće je u ovoj Općini zakon.
Mitrović Marinko – jedina zamjerka po pitanju ceste je što je trebao sazvati vijeće i napraviti
rebalansom. Za cestu smo bili svi, HSS i SDP su to predlagali. Ono što se napravi neće nam
nitko uzeti.
Kolić Miro – meni je bilo puno teže sjediti ovdje dok nije bilo pročelnika. Ja nisam nikoga
optuživao i nemojte takve izjave davati. Pitao sam da li je u skladu sa zakonom. Pročelnik je
rekao da ne može odgovoriti i da će mi to odgovoriti poslije. Odgovor nisam dobio i prema
tome neću podržati proračun. Ja se samo ograđujem od onoga što ne znam.
Ovčariček Ivan – pitanje za načelnika – pošto je on radio rebalans, vidim da je i dalje za lovce
u rebalansu 1.500,00 kn. da se neka sredstva dadu da ljudi budu zadovoljni. Evo pokušavam da
nešto riješimo, ako se može.
U raspravu oko lovaca su se uključili načelnik, Bažulić Ivan i Ovčariček Ivan i Šoštarko
Stjepan.
Predsjednik vijeća – evo ja bih jedno pitanje za ovaj plan što je pisan za 2016. u koju stavku
upadaju javni radovi?
Kovačić Dijana – 63414 tekuće pomoći (hzz i hzmo-a). Tu su javni radovi.
Predsjednik vijeća upitao ima li još kakvih komentara po pitanju rebalansa? Ako nema
prelazimo na slijedeću točku.
Točka 5.
Usvajanje odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Severin za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 6.
Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna
Općine Severin za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
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Točka 7.
Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba
Općine Severin za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 8.
Usvajanje Odluke o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 9.
Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u kulturi i sportu za 2016. godinu
Predsjednik vijeća – dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 10.
Usvajanje Proračuna Općine Severin za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – dolazimo do 2017. godine. Prijedlog Proračuna Općine Severin točka broj
10. Otvaram raspravu po ovoj točci.
Ovčariček Ivan – što se tiče proračuna za 2017. godinu ja sam podnesao dva amandmana u
Općinu Severin. Ne vidim da je šta tu ukalkulirano. To bi trebale biti stavke onako za sebe da
je to vidljivo, a ne vidim to ništa. Načelniče može li o tome obrazloženje.
Načelnik – ti amandmani su došli dok još nitko nije vidio plan proračuna 2017. godinu.
Amandman stavlja na nešto što nisi vidio. To nema nikakve osnovice ni bilo šta. Što si stavio
za održavanje ceste i mostova tu je stavljeno.
Ovčariček Ivan – ne znam da li je podnesao tko iz sela Severina kakva zahtjev za iduću godinu?
U raspravu se je uključio Bažulić Ivan. Načelniče ako kažete da nema to svrhe, to je Vaše
mišljenje. Trebalo bi vidjeli koliko koja Udruga dobiva, treba biti razrađeno.
Kuštrić Emil – postavio bih samo jedno pitanje – mislim da je proračun ne realan. To je moje
mišljenje i sada bih postavio pitanje načelniku, 720.000,00 kuna je planirano ove godine koliko
ste ove godine dobili novaca?
Načelnik – 629.000,00 kn.
Kuštrić Emil – 120.000,00 kn mislite nagodinu više dobiti?
Načelnik – sa saznanjima trebali bi dobiti devetsto i nešto tisuća.
Kuštrić Emil – onda je u redu ako je to tako.
Načelnik – to je plan to ne znači da …
Interni natječaj će se raspisati, gdje se svaka Udruga bude javila. Te će biti sredstva raspoređena.
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Kolić Miro – samo ću konstatirati, ovako tanak proračun nikada nije bio po pitanju
obrazloženja. Proračun bude potrošen budite bez brige, ono što meni stvarno sporno u ovom
proračunu ja čisto ne mogu vjerovati a to je, imate na trećem listu imamo program 1006 poticaj
razvoj gospodarstva. Ova Vlada koja sada ja i ja to podržavam da ćemo rasteretiti gospodarstvo
i da ćemo konačno pokušati kravu muzaru spasiti. A znadete li koliko od 2.5 mil. proračuna
Općina Severin predvidjela za gospodarstvo manje od hiljadu eura. Prema tome ako je to Vama
normalno ja dalje nemam što komentirati. Dovoljno je da ja zbog takve stvari ne podržim
Proračun. Ulaganje u kulturu i objekte stavili smo 35.000,00 kn. Cestovna infrastruktura je
400.000,00 kn. ja sam podnesao amandman, a amandman se podnaša predlagaču. A u ovom
slučaju predlagač je načelnik Općine, pa molim očitovanje na amandman koji sam ja podnesao.
Načelnik – prihvatiti ću ga ja ako ga Vijeće prihvati. Traži se 96.000,00 kn da se sanira
arheološko nalazište, ne znam šta tu piše, komunalnim otpadom. Sa zemljom i da se posije
trava. Ako Vijeće pristane na takvo nešto ja sam za. Nemam ništa protiv da dignemo proračun
za 96.000,00 kn. Ovo je komedija. Osobno ne prihvaćam.
Krapec Željko – molio bih da se to pročita na glas da vijećnici znadu o čemu se radi.
Kovačić Dijana – prijedlog proračuna za 2017. godinu, akt ulaganje u kulturne objekte akt
101002 predlažem da se stavka pod ovim aktom poveća za 96.000,00 kn. obrazloženje – pošto
smo na prostoru Općine Severin započeli sanaciju kulturnih objekata kao što je Podrumača, te
objekti u Orovačkim vinogradima, te nalazište na Selištu koje spominju svi dokumenti –
predlažem da se sanira zemljanim radovima i komunalnim otpadom, te prekrije i posije trava.
U Severinu, 20.12.2016. sa potpisom Kolić Mire.
Predsjednik vijeća – neka Kolić Miro odgovori na ovaj amandman.
Kolić Miro – mislim da Vam je dovoljno jasno da vam obrazložim, naš jedan od naj utjecajnijih
ili jedan od prvih koji smo mi tradicionalno u ovom kraju radili je bila Podrumača, tamo je
netko napeljo pedesetak kamiona otpada ugrozio cijeli taj sustav, to ste slušali od mene ovdje
par puta, prema tome nikome ništa. Vučedolska kultura starija 2000 godina od Krista se nalazi
na prostoru Orovačkih vinograda ušla na karte i elemente Uneskoa, prema tome ne možete ni
priči i baca tko šta hoće. Još ovo što je Rimsko nalazište je 4. stoljeće, a pričate ovdje o razvoju
kulture. Ja sam to predložio, jer smo to započeli. Da se to sanira ovako ili onako. I da to nešto
liči. Moja je savjest čista ja sam pokušao.
U raspravu su se upustili načelnik, Bažulić Ivan, predsjednik vijeća i Mitrović Marinko.
Kolić Miro – molim načelnika da se javno izjasni po pitanju amandmana da li ga prihvaća ili
ne.
Načelnik – ja ne prihvaćam.
Kolić Miro – upišite to u zapisnik, imate na to pravo. Molim da se amandman ne prihvaća i sve
štima.
Načelnik – objasniti ću i iz kojeg razloga ga ne prihvaćam. Zemljanim radovima i komunalnim
otpadom da se to sanira. Ako sam ja to dobro shvatio.
Predsjednik vijeća – ima li još kojih komentara na proračun Općine Severin za 2017. godinu?
Dajem proračun na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“ i 4 „PROTIV“.
Morosavljević Jasmin napušta sjednicu, iz privatnih razloga.
Načelnik – kuda dalje, ne razumijem.
Predsjednik vijeća – na 11. točku.
Načelnik – kakvu jedanaestu kada ti ovo nije prošlo. Sada je gotovo, o čemu mi pričamo? Idemo
kući i doviđenja. Ne razumiješ, proračun nije prošao. 2/3 većina mora biti za proračun. Znači
da dolazi privremeno financiranje u Općinu. Znači da Općina više nije Općina.
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Sjednica je završila u 22:10 sati.
Nastavak sjednice 21.12.2016. u 20:00 sati.
Predsjednik vijeća – dobro veće svima, evo nastavljamo 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Severin. Od točke 11 pa na dalje. Predsjednik je zamolio da se napravi prozivka.
Nastavku sa 22. sjednice prisustvovali su slijedeći vijećnici:
Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Krapec Željko, Kuštrić Emil, Mitrović
Marinko, Ovčariček Ivan, Raičković Branko i Šoštarko Stjepan.
Ostali prisutni:
Žarko Žgela – načelnik Općine Severin, Fuček Stevo – zamjenik načelnika, Kovačić
Dijana – zapisničarka i Babec Antonio – komunalni redar.
Nisu prisustvovali:
Morosavljević Jasmin – vijećnik i Kutnjak Saša – pročelnik JUO-a Severin.
Predsjednik vijeća – se je zahvalio. Te je rekao kako kvorum imamo i možemo raditi. Sinoć
smo se rastali u jednom malo neobičnom stilu. Nažalost vidim da neki nisu pročitali materijale.
Neki nisu pročitali ni Statut, neki ni Poslovnik. Morali smo se ponovno sastati da bi napravili
ono gdje smo stali. Mi kao vijećnici trebali bi raditi kao vijeće. Sinoć to baš i nije ličilo na rad
vijećnika. Ponajprije to što smo svi kao vijećnici htjeli i željeli da nas netko poštiva. Međutim
ako mi se između sebe ne poštujemo nitko nas neće poštivati. Mislim da je ono poslije sjednice
bilo mnogo važnije nego sjednica. Nastaviti ćemo sjednicu ukoliko načelnik nešto želi reći.
Načelnik – dao sam pismenu ispriku, pozdravljam sve skupa i ispričavam se na onome što se je
dogodilo. Neću prebacivati krivnju na nikoga drugoga, krivnja je jedino moja što sam bio
uvjeren da prolaz proračuna mora biti 2/3 većina. Normalno da ja to nisam provjerio. Kada sam
provjerio i uvidio da prolaz proračuna treba biti većina vijećnika od ukupno svih vijećnika.
Izvinjavam se što sam i postupio onako.
Predsjednik – ja prihvaćam sve ovo što je načelnik rekao. Međutim, sjednica vijeća je sjednica
vijeća, a ne sjednica načelnika.
Kolić Miro – ja ovu ispriku prihvaćam, odmah da kažem dogodila se prvi puta u osam godina.
Ja ju prihvaćam i sa tim smo završili. Ovakvog presedana nije bilo u povijesti. Ali, ono jučer
što se je dogodilo mi se stvarno nismo maknuli od demokracije ni malo. I to je ono zašto sam
ja strašno razočaran. Poslali smo poruku koja je ne viđena ovom narodu. Jučer je bila takva
atmosfera napeta. Mislio sam da smo se pomakni u demografskim procesima. Nismo, tu smo
gdje jesmo. U rad vijeća se ne može nitko miješati, istina je da smo i prvi put dobili da je
načelnik dao proračun. Ja nisam sudjelovao ni malo. Nekada samo puno puta sudjelovali. Po
zakonu on je predložio. U pitanju je princip rada koji smo mi imali, a imali smo relativno loš.
Idemo dalje život je pred nama.
Kuštrić Emil – pozdravljam ovu ispriku načelnika. međutim, žao mi je što nema pročelnika.
Pročelnik je taj koji prima plaću, i zaštiti zakonitosti ovo Vijeća, donošenja Odluka. U krajnjem
slučaju odluka načelnika i načelnik smije pogriješiti napraviti krivi postupak, pročelnik ne smije
pogriješiti. Nama jučer nije znao odgovoriti na dva pitanja. On je jučer trebao reći da je ona
odluka pravovaljana, i idemo dalje. A, pročelnik to nije napravio. Prema tome ne smatram
krivim načelnika za to, nego smatram krivog pročelnika. Koji nije reagirao u datom momentu.
I to je samo njegova krivnja. Načelnik ne mora znati zakon po svakom slovu.
Predsjednik vijeća – zahvaljujem se onima koji su me sinoć nagradili lijepim kulturnim riječima
i nadam se da će to i u buduće raditi. To samo govori više o njima nego o meni. Ja sam odmah
rekao da je odluka prošla, i jutros sam rekao načelniku neka to provjeri. Tako da smo se
dogovorili za sastanak. Inače ovog sastanka u sadašnjem sazivu ne bi bilo.
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Točka 11.
Usvajanje odluke o izvršavanju proračuna Općine Severin za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – odluku ste nadam se pročitali. Iskazane su vrijednosti kao u proračunu.
Ima li rasprave po odluci? Dajem odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 2 „PROTIV“.
Točka 12.
Usvajanje Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – ovdje su iskazane socijalne potrebe. Ima li diskusije po ovoj točci? Pošto
nema, dajem ovu Odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 13.
Usvajanje Programa gradnje i održavanje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – ovdje je navedeno da se asfaltiranje ceste i izgradnje infrastrukture
financirati će se iz kapitalne pomoći državnog proračuna. A ostali iz komunalne naknade i
naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina. Otvaram raspravu. Dajem na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Točka 14.
Usvajanje Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima
proračuna Općine Severin
Predsjednik vijeća – ovo je Pravilnik koji je trebalo davno donijeti. Mnoge Općine i gradovi
već rade po ovom Pravilniku. Pravilnik se odnosi na natječaj za Udruge koje budu htjele dobiti
novce iz Općine Severin. Koje djeluju na području Općine Severin. I prema svojim
aktivnostima se financiraju iz općinskog proračuna. da bi se Udruga financirala mora Općini
doznačiti praktički svaku lipu gdje je ona potrošena. Pravilnik je napravljen po špranci. Ako
želite otvoriti Pravilnik, članak 36. pošto mi nemamo Jedinstveni ured koji ima pojedine sektore
mislim da bi u tom članku trebalo pisati, da se praćenje vrši na dva načina. Od strane službenika
Jedinstvenog upravnog odjela – treba pisati pročelnika. Zato što je pročelnik zato zadužen.
Načelnik – nisam siguran koliko je to dobro. Pročelnik je tu oko tri mjeseca. Možda bi bilo
bolje da se upiše neka tri člana, po tome se Pravilniku bude moralo normalno raditi.
Predsjednik vijeća – ja već radim u tome sustavu godinu i pol. Stagnacijski je odgovoran
načelnik. A načelnik može svoje ovlasti predati pročelniku.
Kolić Miro – mi konačno smo došli do pravog saznanja, totalno je novi pravilnik o Udrugama
prema tome to više nije ono što je nekada bilo. Sada sve Udruge podliježu Reviziji. U ovome
dijelu treba pisati da li će to bili načelnik ili pročelnik. To koliko je pročelnik star i koliko ga
danas ima ili ne o ću ja reći pod točkom Razno. I zahtijevati i predložiti svoje mišljenje. Ovo je
ignoriranje do daske.
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Predsjednik vijeća – ovaj zakon je dosta rigorozan. RNO broj je obavezan za dodjelu sredstava.
Nastala je rasprava vijećnika da li staviti načelnika ili pročelnika u članak 36. Pravilnika o
udrugama.
Predsjednik vijeća – daje na glasovanje Odluku o usvajanju Pravilnika o financiranju programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Severin.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Točka 15.
Usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih,
trećih i četvrtih razreda srednje škole s područja Općine Severin za razdoblje od
01.01.2017. do 31.12.2017. godine
Predsjednik vijeća – otvorio 15 točku dnevnog reda.
Te je nakon toga nastala rasprava nekolicine vijećnika, oko iznosa koji je predviđen kroz
proračun za mjesečne troškove prijevoza učenika.
Predsjednik vijeća – upitao da li je potrebno maknuti stavak 5. Znači dajem na glasovanje
Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih
razreda srednje škole se područja Općine Severin za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.
godine sa člankom 6. i iznosu od 23.200,00 kn sa time da članak 5 brišemo. Te je upitao tko je
za ovakvu odluku?
Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 9 “ZA“.
Točka 16.
Usvajanje Odluke o dodjeli mjesečne pomoći u naturi
u iznosu od 150,00 kn za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – Odluka je napisana sa iznosom od 150,00 kuna osobama slabijeg
imovinskog stanja. Ja ne znam što je to slabije imovinsko stanje? Znači treba definirati pojam
slabijeg imovinskog stanja. Načelnik treba voditi što je to slabije imovinsko stanje. Ima li
rasprave?
Bažulić Ivan, Šoštarko Stjepan i predsjednik vijeća uputili su se u raspravu.
Predsjednik vijeća – to je pomoć u naturi, sklopiti će se ugovor sa nekom od trgovina. Dajem
ovu odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Točka 17.
Usvajanje Odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim
gospodarstvima s područja Općine Severin
Predsjednik vijeća – ovdje imamo umjetno osjemenjivanje goveda 100,00 kuna i svinja 50,00
kuna i imamo stavku proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna. Dajem ovu Odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
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Točka 18.
Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017. godini
Predsjednik vijeća – ovdje imamo popis kakav je već tri godine. Treba li tu nešto komentirati?
Načelnik – ta odluka će se najvjerojatnije promijeniti nakon izbora.
Predsjednik vijeća – daje ovu Odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Točka 19.
Usvajanje Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Severin
za razdoblje 2016. – 2020.
Predsjednik vijeća – ja se nadam da ste Vi ovaj dokument pročitali. Ovdje su statistički podaci
koliko ja vidim, te dajem ovu točku dnevnog reda na raspravu.
Kuštrić Emil – ja sam pročitao tu Strategiju. Želio bih čuti koliko to košta. Prepisana je povijest
Severina i strategije baš nisam vidio, nikakve posebne naznake. Trebalo je biti obrnuto,
strategija je trebala biti broj jedan, a povijest Severina druga. Mislim da je to promašena
investicija. Mislim da od toga nemamo nikakve koristi, kao Općina Severin i to nema smjernica
nikakvog razvoja.
Načelnik – košta dvadeset i osam tisuća i nekoliko kuna. Svatko od Vas je mogao dati udjel u
tu Strategiju. I mogao je reći što želi. Mislim da je samo Branko Raičković nešto poslao. Na
slijedeći natječaj se ne možemo prijaviti bez te Strategije za nerazvrstane ceste.
Kolić Miro – ovo je za mene vrlo važan strateški dokument. Neću reći da je važniji od
proračuna.
Kolić Miro je raspravljao po Strategiji gdje se nije složio sa nekim stvarima koje su i kako su
navedene u njoj.
Ja do sada nisam pričao napamet, pa nemam namjeru ni večeras pričati napamet.
Kolić Miro je na nekoliko stranica našao nepravilnosti koje su napisane u Strategiji, koje nisu
primjenjive za Općinu Severin. Ima stvari koje su tehnički neizvedive. Osobno predlažem da
ovih nekoliko stvari koje sam ja pročitao, ako hoćete ispraviti ih, ako neće ne morate. Ja ću za
nju glasovati, jer znam šta to znači. Nadopuniti je i maknuti kojekakve gluposti iz nje. Molim
da se prodiskutira oko ovog Jedinstvenog upravnog odjela, da li on može bit nosioc svega ili ne
može. Ja osobno smatram da ne može.
Predsjednik vijeća – nadovezao bih se da je i naša obaveza bila da to pročitamo i vidimo jer za
to glasujemo a to je za razvoj do 2020. to bi trebao biti jedan naš dugoročni cilj razvoja naše
Općine. Nije dobro da se u Strategiji nalaze ovakve pogreške što je ovdje navedeno. Ovo što
sve sada vidimo moje je mišljenje da to trebamo pod hitno popraviti.
Načelnik – Miro je u pravu, ovdje ima nekoliko ne točnih podataka. Imam ispravku u tom dijelu,
da je započeta komunalna infrastruktura kanalizacije. Iz razloga zbog isteka građevinske
dozvole. Moralo se je nešto zakopati, nešto napraviti da ne bi građevinska dozvola propala.
Građevinsku dozvolu koju smo imali nije se mogla produžiti, već je vrijedila dvije godine.
Ovčariček Ivan – dobro da je Miro ovo primijetio sve te nedostatke koje jesu i treba ih popraviti.
U raspravu su se uključili Mitrović Marinko i zamjenik načelnika Fuček Stevo.
Načelnik – zakopane su cijevi od pročistača, do izlaza do kanala.
Marinko Mitrović – nije dobro da mi ne znamo neke stvari. Mogao si nam reći zakopao sam
pet cijevi da nam ne propadne građevinska dozvola. Ali, mora se znati.
12

Predsjednik vijeća – strategija se usvaja na četiri godine. Svaki put imamo Aktualni sat imamo
i izvješća načelnika – da li je to bio problem napisati?
Krapec Željko – da li je ta Strategija hitna da se usvoji ili može čekati sada te izmjene?
Načelnik – hitna je.
U raspravu se je uključio Ovčariček Ivan – kada smo svi tu onda smo pametniji nego kada si
sam. Bila je tu i rekla je da dademo svoje primjedbe i prijedloge.
Krapec Željko – možemo li to onda usvojiti uz neku dopunu? Ovo usvojimo uz dopunu ispravke
koje su uočljive.
Načelnik – znam da se mora za natječaj poslati Odluka o ulaganju u cestu i da mora pisati u
našoj Strategiji da ćemo ulagati u nerazvrstane ceste. Nisam siguran da li ide kompletna
Strategija ili ne ide.
Predsjednik vijeća – običaj je ako se dostavlja dokument da ide u cijelosti. Gospođa izmjeni to
preko noći.
Kolić Miro – opaska na stranici 33. Strategije.
Kuštrić Emil – treba podržati, ali i nadopuniti, ispraviti greške. Trebamo što više toga uvesti,
da se ovo prihvati, ali sa nadopunama i ispravcima na što je sugerirano.
Predsjednik vijeća – Miro je pitao gospođu može li ona kvalitetno napraviti Strategiju. Jer,
nama je poznato da su neki projekti upravo te firme kojima je ona radila projekte propali zbog
Strategije. A ovaj papir košta jedan 1.000,00 kn. I mislim da bi to trebalo ozbiljnije i napraviti.
Ne ćemo mi to vraćati, jer nama to treba. Ona mora ispraviti ovo što smo mi našli. Mi ćemo
Strategiju prihvatiti i ove se stvari moraju promijeniti.
Načelnik – Strategija mora ići tamo. Sve sada treba uočiti što nije ispravno. I ona će to sutra
ujutro sve ispraviti. Nama su bitni ovi ciljevi gdje mi imamo u ciljevima da ćemo raditi
nerazvrstane ceste. Što gledaju u ministarstvima. Samo bi se trebali izmijeniti ovi podaci što je
Miro naspomenuo. Treba dobro pročešljati i promijeniti.
Predsjednik vijeća – da sada ne dužimo, Miro da se sada prođe ovo što si ti zabilježio.
Kolić Miro – nema problema, no mogu ja sutra ujutro u 8 sati doći u Općinu ili kada Vama
paše, ja stignem, zbog hitnosti da to pročešljamo. Ja sam na raspolaganju.
Predsjednik vijeća – ovako ćemo odlučiti, Miro će doći u Općinu sutra ujutro u 8 sati da se to
napravi ispravka da opet ne bude neka greška. Pošalje se elektronski ona će to ispraviti u
dokumentu i vratiti nazad, a mi ćemo večeras glasovati za ovo.
Predsjednik vijeća daje na usvajanje Odluku o strategiji razvoja Općine Severin za razdoblje od
2016. do 2020. godine na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Točka 20.
Usvajanje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja
u nerazvrstanu cestu Severin – Ciglena
Predsjednik vijeća – slijedeća točka je točka 20. zbog koje je ova Strategija bila u hitnosti
postupka a to je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u nerazvrstanu cestu Severin –
Ciglena. Vama je to sve dobro poznato međutim meni je žao što tu nije pročelnik koji je u biti
i radio na tome. Da nam može reći par riječi reći što to je. Kako je on zamislio da se to provede.
I na koji su način ostali elementi ovdje napravljeni. Elaborat je geodetski napravljen. Evo
otvaram diskusiju na prijedlog Odluke odnosno opis projekta.
Kolić Miro – smatram da bi tu trebalo staviti dužinu da se zna kolika je. To nema. A, ta cesta
će biti čije vlasništvo?
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Načelnik – Općine Severin. Dobili smo sudsko rješenje, jer ne bi mogli dobiti građevinsku
dozvolu.
Kolić Miro – to je vrlo važno. Onda se može staviti znak od 3t i 5t., ako nije u našoj nadležnosti
onda ništa. Ja jesam da bude u vlasništvu Općine Severin. Moj prijedlog je da se u ovu Odluku
stavi dužina i ovdje ne piše da je to vlasništvo Općine Severin. Znači onda će sutra biti u
inventurnoj listi. I onda možemo narediti da po njoj ne mogu raditi gluposti. Dok nije naša
nadležnost, mi ne možemo ništa.
Načelnik – ostalo je u vlasništvu RH , ali je u raspolaganju 100% Općine Severin.
U raspravu su se upustili načelnik, Miro Kolić, Bažulić Ivan, predsjednik vijeća, Ovčariček
Ivan, Šoštarko Stjepan i Kuštrić Emil, oko nosivosti ceste.
Kolić Miro – danas smo na tome izgubili pola sata, sada da smo imali priložen elaborat u ovom
dijelu materijala stvar bi bila vrlo jednostavnija. Ja ću za ovu odluku glasovati, ali sugeriram i
predlažem načelniku da po svojim ovlastima kojima dozvoljava zakon, da pročelniku odbije od
plate, zbog ovog što nije došao danas tu. Sugeriram ti da to napraviš. I da upotrijebiš svoj
autoritet. Ovo je važan i veliki projekt, a njega tu večeras nema. A on je nosioc, koja je to
arogantnost, mislim ja se ne bih usudio to napraviti.
Ovčariček Ivan – kolika bi bila širina te ceste?
Načelnik – četiri i pol metra.
Predsjednik vijeća – ovako, ovo nije ni prvi puta ni zadnji da nećemo dobivati tako nekakve
materijale, a moglo se je iz kopirati uz ovo. Da znademo šta se radi i šta se gradi i da znademo
što nas čeka. Ovdje smo da odobrimo to ali da imamo spoznaju što to je. Bilo bi dobro da je uz
ovo priložen i taj elaborat, i još nekih papira. Odnosno sva prateća dokumentacija. Dajem ovu
Odluku na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Predsjednik vijeća – sada dolazimo malo do nekih težih Odluka. Ispred sebe imamo tri Odluke,
koje su prošle malo veću kilometražu. Mi smo donesli odluku o razrješenju skupštine
Severinskog komunalca. Govoriti ću o ove tri odluke jer su vezane. Donesli smo Odluku o
imenovanju skupštine Severinskog komunalca, i to smo rekli da to bude načelnik. I donesli smo
Odluku da mijenjamo u Statutu ono što je nekada promijenjeno, znači nekada je to u Statutu
pisalo da je to načelnik. Ali, smo mi promijenili da je to Vijeće. I sada to trebamo vratiti nazad.
Sada mi je žao što ovdje nema pravnika. Načelnik je smatrao da mi nismo dovoljnim brojem
glasova to donijeli, uložio je žalbu. Žalba je otišla na Ured državne uprave. Kada je pročelnica
Ureda državne uprave ustanovila da smo mi dobro glasovali, ali da to nije u našoj ingerenciji.
Jer, mi nemamo pravo donijeti takvu Odluku. Jer, ta Odluka koju smo mi donijeli ne valja, zato
što nije valjala ni ona koju smo prije toga donijeli. Da bi to dobila Skupština kao Vijeće, jer
takva Odluka je isto bila suprotna sa Statutom. Ured Državne uprave je nama rekao da ovo što
ste Vi sada dobili da to tako napravimo. Međutim, Ured državne uprave je svoje papire morao
poslati u Ministarstvo. I Ministarstvo se sa njima nije složilo. Znači ja sam dobio iz Ministarstva
– ocjenjuje se djelomično osnovana Odluka. Znači ono što je nama reklo Ured državne uprave
to je djelomično točno, i sada Vi meni recite tko tu treba biti pravnik? Odluka je djelomično
osnovana i kaže ukida se djelomično Odluka predstojnice Ureda državne uprave u Bjelovarsko
– bilogorskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske. To je tolika zavrzlama, da bih
ja želio čuti vaš komentar. Ovo je došlo sinoć, i da li da mi ove tri točke sada razmatramo, jer
nemamo ni pripremljene te odluke na način kako su ovi iz Ministarstva Uprave rekli. Ja, to od
sinoć nisam mogao ni pročitati, koliko to ima papira i koliko to ima članaka, koliko to ima
pravnih stvari. Načelnik je nešto htio komentirati.
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Načelnik – htio sam komentirati u vezi one zadnje Odluke koja je dobro donešena. Odluku ne
donosi Vijeće, donosi načelnik. Načelnik je zadnje donesao Odluku. O Skupštini komunalca.
Predsjednik vijeća – načelnik je donesao Odluku da promijeni Skupština komunalca, i da to
bude Vijeće.
Načelnik – Skupština mora biti Općinsko vijeće, a odluku donosi načelnik. Znači Vi ste
prihvatili da ćete biti Skupština, i ja sam odluku napisao da ste Vi Skupština. Općinsko Vijeće
ne predlaže ko će biti Skupština. Vi ste napravili šta, razrješenje Skupštine, to sve donosi
Odluku načelnik. Vi ste napravili Odluku Skupštine koja je Skupština komunalca. Koja je
također protuzakonita, također koju Odluku donosi načelnik. To su protuzakonite Odluke.
Nemate te ovlaste.
Predsjednik vijeća – a čije je to mišljenje?
Načelnik – iz Bjelovara. Ja sam to shvatio što znači djelomično, jer Statut donosite Vi, Vijeće,
a ne ja. A ove dvije Odluke ne možete donesti.
Kolić Miro – reći ću nešto što danas nitko neće vjerovati, a sve je u ovoj državi moguće, i u
onoj državi je bilo moguće, kada sam došao u zadrugu raditi, nakon dvije godine sam otkrio da
nikada nije bila registrirana. A u Općini Severin mi je trebalo možda deset ili petnaest godina
da smo petnaest godina radili gluposti, i po Statutu Općine Severin uvijek je načelnik, gdje piše
u zakonu, da načelnik, ne Žgela, je taj koji je zadužen za poduzeće i ustanove koje su u 100%om vlasništvu lokalne jedinice. Ovo je potpisao ministar, došlo je jučer, urudžbirano je
20.12.2016. i nema se tu šta pogađati ni načelnik ni predsjednik Vijeća, da je i šta nije.
Predlažem da ovo skinemo sa dnevnog reda, i da to dademo našem advokatu, kojeg mi debelo
plaćamo, i neka se oko toga očituje.
Predsjednik vijeća – mi od kada smo počeli dostavljati naše Odluke i te odluke isto netko čita,
nama je Ministarstvo uprave uz Ministarstvo financija to su naša nadležna ministarstva. Moj
prijedlog je da to skinemo sa dnevnog reda i da se to usaglasi sa zakonom i Statutom i svim
onim što treba i da stavimo točku na to. A, ne da sada opet napravimo neku Odluku po kojoj
nećemo mi biti u ingirenciji.
Načelnik – Općinsko Vijeće ne može staviti Odluka je je Skupština gospodin Žarko Žgela. Ne
može staviti ni da je Skupština načelnik Općine, te Odluke ne donosi Vijeće.
Predsjednik vijeća – tu je jedna stvar koja drugačije tumačenje ima Ured državne uprave u
Bjelovaru, a drugačije tumačenje ima Ministarstvo uprave.
Kolić Miro – po zakonu Ustava RH koji je nadležan, za sve, piše, zakon o lokalnoj upravi i
samoupravi, i piše tamo da je za poduzeća i ustanove koje su u vlasništvu lokalne samouprave
i regionalne jedinice samouprave odnosno čini Skupštinu načelnik, gradonačelnik, odnosno ako
on nekoga drugoga imenuje taj dio. To što smo mi radili cirkuse 15 godina, i od zakona i od
komunalca, obija nam se večeras ili za iduće dane oko toga. Ja sam uvijek bio za pročelnika, i
da mu nešto kažem i da se on ljuti, nema se on što ljutiti, neka ide kuda hoće. Biraj drugog ili
plaćaj advokata. Nema nama druge. Zakonska procedura je takva. Mi danas imamo dopis
Ministarstva hrvatske države, koji je potpisao ministar, vrlo odgovorna osoba, i ja neću ništa
raspravljati bez advokata, razumijete?!
Načelnik – o čemu raspravljamo? Sada je sve rečeno. Traži se po ovoj odluci da je se stavi van
snage. Jednostavno te Odluke moraju otići van snage.
Predsjednik – predlažem da ovo isto ostavimo za slijedeću sjednicu. To ćemo zadužiti
pročelnika, on na svom pravnom jeziku usaglasi. Tko je za to da se ove Odluke vezane uz
komunalac i Statut pomaknu za iduću sjednicu? To je znači točka 21., 22., 23. i 24 dajem na
glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 2 SUZDRŽANA“
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Točka 25.
Zamolba (Pismo namjere OPG Snježana Šolčić)
Predsjednik vijeća – imamo pismo namjere. Prošli put smo na sjednici imali, nešto slično. Piše
kupnja parcele, u Zoni. Otvaram diskusiju.
Kolić Miro – svako pismo namjere ću ja prihvati, pa i ovo prihvaćam osim, da stavimo
obavezno u taj dio, a to znači slijedeće, svi su nas izjebali ko sansku kozu – to upiši u zapisnik
– i jedna jedina rečenica koja ovdje fali ne može parcelu nitko založiti dok objekat nije gotov.
Bažulić Ivan – da nam ne bude ispalo ko sve ovo što smo na Zoni napravili. Svaka čast onima
koji su napravili. A onima koji nisu napravili ovo je žalosno. Sramota. Biti će ovo. Biti će ono.
I dan danas nigdje ništa. Sade se kukuruzi. Ne zaboravite što ću Vam reći, ovo što kani Šolčić
ovo je njemu melem da samo dođe da se uhvati toga, dok to nije napravljeno nema prepisa
nema ništa.
Kuštrić Emil – neka Općina Severin napravi da ima teret, i dok god ga ima, ne može ga založiti.
U raspravu su se uključili Šoštarko Stjepan i Bažulić Ivan.
Predsjednik vijeća – jedno je ovo njegovo pismo, a drugo je ono što ćemo mi napraviti. Jedno
je što ćemo mi njemu odgovoriti da se mora potpisati ugovor, sada ko će i kako će sastavljati
ugovor, evo tu je i načelnik mi nemamo ingirencije, ali možemo dati prijedlog. Da ide ova
klauzula da se ništa ne može založiti u parcelu dok nije objekat gotov. Znači dok krene
proizvodnja ili dok uporabna dozvola bude napravljena. Jedno je pismo namjere jedno je javni
natječaj. Da li se ona ide u javni natječaj pod kojim uvjetima? Sada treba dati odgovor na ovo.
Kolić Miro – na točki dnevnog reda samo Šolčić, radi se o ozbiljnoj stvari, ja sam svoje
mišljenje rekao Vi recite svoje. Idemo na glasovanje i idemo dalje.
Načelnik – ovo se što kaže Miro može raspraviti i donesti samo na slijedećem vijeću Odluka da
na tom dijelu želimo mini mljekaru. Da bi se moglo prodati, da li njemu da li nekome drugome.
Natječaj mora ići, normalna stvar. A može se javiti i netko drugi tko će raditi mini mljekaru.
Onda će vijeće donesti Odluku kome se to prodaje.
Kuštrić Emil – ovo je pismo namjere. Mi poslije određujemo uvijete. Pismo namjere nema
nikakvih obaveze da ti sada njemu moraš prodati zemlju. Kada bude javni natječaj onda ćemo
se dogovoriti i napisati uvjete koji uz to idu. Ovo je samo njegova namjera da bi želio tu graditi.
Načelnik – iduće vijeće mora donesti Odluku prije natječaja da na tom dijelu želimo mini
mljekaru.
Predsjednik vijeća – tko je za ovaj prijedlog pod onom nadopunom?
Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“.
Točka 26.
Razno
Predsjednik vijeća – idemo sada na točku Razno.
Kolić Miro – uključiti ću se u industrijsku Zonu, a radi se o toj parceli. Da, ja jesam sudjelovao
oko toga, zadužili smo načelnika da stupi u vezi, mi smo dobili pismo namjere od Lukarić
Željka iz Kokinca za izgradnju klaonice. Koliko ja znam do dana današnjeg ništa nije oko toga
učinjeno. Prema tome, molim da se to požuri i da se natječaj raspiše. Odluka je donesena, da
prihvaćamo klaonicu, ali ne za Lukarić Željka, već da idemo u natječaj za klaonicu. Prema
tome, da budemo iskreni do kraj, tražio je da se to malo odgodi oko toga dijela. No, ova priča
dalje ne vodi k dobrom pravcu. Lukarić Josip je dobio nepovratne novce, a ne Željko. I taj nas
vuče za nos. Ja jesam sa njim prijatelj, ali nisam više ni milimetar da se to dozvoli. Prema tome,
načelniče, predlažem da to provedete onako kakvu Odluku imate donesenu. Da li će se netko
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javiti ili neće, ja to ne znam. Ako se nitko one javi za mesnicu, raspisivati ćemo nove natječaje
za nešto drugo.
Vijećnici su raspravljali oko mosta Pere Marodolca.
Krapec Željko – one lampe danas nisu riješene.
Načelnik – a nisu. Obećano je da će danas doći, no nisu došli.
Predsjednik vijeća – imamo li još nešto za razno. Ovako , ja bih se svima zahvalio na suradnji
i na ovoj godini želim Vam puno sreće i zdravlja i novaca u narednoj. I svima čestitam Božić i
dolazeće blagdane. Mislim da bi trebali nagodinu biti ako ne bogatiji biti bar sretniji. Hvala
lijepo svima.
Predsjednik vijeća zaključio je sjednicu.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Sjednica završila u 22:55 sati
Zapisnik vodila: Kovačić Dijana
Predsjednik vijeća
Branko Raičković
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