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               REPUBLIKA HRVATSKA 

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        OPĆINA SEVERIN 

                                         OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Severin, 18. ožujka 2017. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane 18. ožujka 2017. godine sa početkom u 10:00 sati 

 

 

                Prisutni vijećnici: Hajtić Damir, Kolić Miro, Krapec Željko, Kuštrić Emil, Ovčariček 

Ivan i Raičković Branko. 

               Odsutni vijećnici: Bažulić Ivan, Mitrović Marinko, Morosavljević Jasmin i Šoštarko 

Stjepan. 

              Ostali prisutni: Žgela Žarko – Općinski načelnik, Kutnjak Saša – pročelnik JUO-a, 

Kovačić Dijana – zapisničarka i Babec Antonio – komunalni redar. 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

3. Odluka o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01.2016. do 

31.12.2016. godine, 

4. Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2016. godinu, 

5. odluka o usvajanju izvješća proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period 

od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, 

6. Usvajanje odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu,  

7. Usvajanje odluke o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Severin za 2016. godinu, 

8. Usvajanje odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, 

9. Usvajanje izvješća Općinskog načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine 

Severin za 2016. godinu, 

10. Usvajanje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Severin, 

11. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, 

12. Odluka o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u obitelji na području Općine Severin 

u 2017. godini, 

13. Zahtjevi i zamolbe i 

14. Razno. 
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Predsjednik vijeća – otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. Nakon prozivke, 

predsjednik je rekao kako imamo nad polovičnu većinu, znači odluke će biti pravovaljane. 

Predlaže dnevni red koji je ovdje priložen. Upitao da li imam kakvih dopuna ili izmjena, 

prijedloga na dnevni red? Pošto nema Dnevni red je dao na glasanje. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 „ZA“. 

 

1. točka 

Aktualni sat 

 

Predsjednik vijeća – evo prije nego što počnemo, čestitao bih svima nama 20. godina Općine 

Severin. Prije nekoliko dana je bila obljetnica. Možda smo mogli proslaviti malo svečanije. 

Toliko eto samo da se zna. Otvaram ovaj aktualni sat.  

Načelnik – sve ih skupa pozdravlja. Od zadnje sjednice se je radilo: pregradili smo jednu 

prostoriju, gdje smo prebacili arhivu, iz gornjeg djela mjesnog ureda. Gore je vlaga, i svaki puta 

kada je nešto trebalo treba zatvoriti Općinu i ići gore. Prijavili smo se na jedno šest natječaja. 

Na Ministarstvo graditeljstva, prijavili smo dva natječaja, parkiralište kod doktorice, autobusno 

stajalište, parkiralište mrtvačnice. Natječaj Ministarstvu regionalnog razvoja prijavili smo 

obnovu zgrade doktorice gore i mjesnog ureda, sa krovištem. I započeti temelje 

multifunkcionalne zgrade. Prijavili smo natječaj na Ministarstvu unutarnjih poslova, 

signalizaciju kod škole. I taj natječaj je prošao. Prijavili smo natječaj za cestu Severin Ciglena, 

asfalt. Za koji još ne znamo da li je prošao ili nije. Imamo natječaj 7.4, koju mislim da bih 

prijavio kompletno multifunkcionalnu zgradu, jer imam informacije da Ministarstvo 

regionalnog razvoja, najvjerojatnije će proći obnova zgrade kod doktorice, a da temelji neće 

proći. Onda bih na mjeru 7.4 prijavio kompletnu zgradu. Drugi radovi kao uređenje vijećnice, 

uređenje jedne mrtvačnice, sada je uređenje druge mrtvačnice. 

Kolić Miro – prije svega svima sve najbolje povodom 20-e godišnjice Općine. Jer, ja sam 

osobno sudjelovao u tom, u tim burnim danima. Moje pitanje odnosi se načelniku. Pred osam 

godina na prostoru Općine Severin imali smo ambulantu na osam sati. Imali smo poštu sa osam 

sati. Komunalno poduzeće koje nije bilo blokirano. Dug koji smo naslijedili od bivšeg 

načelnika, 620.000,00 kuna. Industrijsku zonu kakvu i danas imamo. Nakon osam godina vlasti 

na području Općine Severin imali smo prihod od poreznih obveznika od 22. mil. 500 tisuća 

kuna i približne investicije oko 4. mil. i 200 tisuća kuna. Ono što je Općina investirala, a ne što 

je država investirala. Znači da smo na ovom prostoru, slobodno ću reći, isparila cirka 17 do 18 

mil. kuna. Imali smo primjerenu Općinu, danas imamo ono što imamo. Sve od priče razvoja i 

demokracije nazadovali smo, ali demokracija Vam je takva. Ja poštujem demokraciju i 

poštovati ću je i dalje. Kada se zbroje ove cifre i ove podatke, danas imamo ambulantu na jedan 

sat dnevno ili dva. Imamo poštu na dva sata. Imamo likvidaciju komunalnog poduzeća, dug ne 

znam imamo li ili nemamo, sa ovim mandatom, jer to uopće ne vidimo u materijalima. Prema 

tome ne mogu komentirati. Industrijska zona imamo navezenu ciglu, nekada smo to vozili na 

nalazišta, a danas to vozimo sa otpada drugih Općina. Imamo infrastrukturu onu koju imamo, 

prema tome loše smo raspolagali. Moje pitanje načelniku osobno i tim oko njega, imate li i 

malo grižnju savjesti zašto i gdje ste potrošili tih 18. mil. kuna??  

Načelnik – spomenuli ste komunalno poduzeće, do 2014. godine je bilo dosta dobro. Općinsko 

je vijeće ga je preuzelo, na čelu sa Vama. I koje ste tvrdili unazad dvije godine, da komunalno 

poduzeće budete izvukli da svima radnicima dajete otkaz. I da će to funkcionirati. To se vidi 

kako sada funkcionira. Tražili ste 100.000,00 kuna. Tj. Vi ste donijeli Odluku da se 100.000,00 

kuna dokapitalizira. Riješeno! I sada Vi pričate o nekom uništenju komunalnog poduzeća. Vidi 

se u kojem periodu je uništen. Što se tiče 18. mil. kuna to ne znam od kuda ste izvukli. Kada 

sam preuzeo Općinu bilo je preko 2. mil. kuna duga. Općina je dužna 270.000,00 kuna P.Z.C. 
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– u, za asfaltiranje Orovac – Ciglena. I mislim da ima još nekih 10.000,00 kuna. I to je to. Upite 

prema Domu zdravlja i pošta, nije u nadležnosti načelnika. To jako dobro znadete svi. Znači da 

je doktorica u nadležnosti Doma zdravlja. Upite sam slao rekli su da će od 01.01. doktorica 

raditi komplet radno vrijeme. Što se tiče pošte, također isto nije u nadležnosti načelnika.  

Predsjednik vijeća – ja bih se uključio, sa jednim pod pitanjem, u čijoj je to nadležnosti? Tko 

treba razgovarati sa Domom zdravlja? Svaki po na osob stanovnik Općine ili načelnik?  

Načelnik – rekao sam da sam razgovarao i da sam dobio i pismeni odgovor. 

Kolić Miro – rekao bih jednu konstataciju oko ovoga da ne bi izašlo nešto ne jasno, sve što sam 

ja iz rekao biti će u zapisniku. Po pitanju nadležnosti zdravstva, primarne zdravstvene zaštite 

na prostoru Općine Severin, pročitajte Statut Općine Severin i onda ćete vidjeti šta je. Nema 

veze Dom zdravlja sa tim, on je taj koji vrši usluge. A piše da je dužna osigurati Općina Severin, 

kako i šta, to ne piše. Ono što sam rekao ja iza toga stojim.   

Ovčariček Ivan – čestitam svima 20 godina osnivanja Općine Severin. Bilo je teških situacija, 

ali evo i dan danas smo tu. pitanje načelniku, ljudi me pitaju za ovaj nogostup dolje, kada to 

bude gotovo. Šoder je pa se teško hoda po tome. Imaš li kakva saznanja o tome načelniče? 

Načelnik – direktno da kažem, kada – ne znam. Ne mogu odgovoriti na to pitanje. To je 

nadležnosti HEP-a. Vjerujem da će to uskoro biti riješeno.  

Ovčariček Ivan – načelniče vodi brigu da se to napravi kvalitetno. Oni su izvođači radova, ali 

nogostup je naš, Općine Severin. Moramo voditi brigu da to bude napravljeno kako treba.  

Krapec Željko – također sve najbolje za tu 20-u godišnjicu, htio bih se samo nadovezati na ovo 

Ivino pitanje, u vezi tog tratovara. Da ne bude ispalo isto kada su se mijenjale bandere i izvadili 

dio pločnika i nitko nikada nije vratio nazad. Na nekim dijelovima nogostupa još uvijek su rupe. 

Apeliram prema načelniku da HEP kada bude radio nogostup da se popravi i taj dio nogostupa 

koji nikada nije popravljen. Već dobrih pet šest godina.  

Predsjednik – u vezi ambulante, osobno sam bio i razgovarao sa ravnateljicom Doma zdravlja. 

Ona se sa svime što sam ja rekao slaže, odnosno pokazala mi je i dokumente. Dom zdravlja ima 

dokument da Severin kao ambulanta postoji 1/1, odnosno to znači svakih dan osam sati. No, 

međutim uz to je problem i sa liječnicima, je to što je ambulanta Severin pripojena timu Bjelovar 

i na nama je i na načelniku i na mještanima Općine Severin je broj pacijenata koja gravitira 

našu ambulantu. Mislim da Općina isto treba poraditi na tome za boljitak svih ovdje nas. 

Postavio bih još pitanje naše igraonice. Mi znamo da smo u našem financijskom planu u 

proračunu predvidjeli sredstva za dječju igraonicu, ta sredstva ne idu na javni natječaj. Pošto su 

ona odobrena proračunom. No, igraonici nisu dostavljena ta sredstva, pa gospođa što tamo radi 

ne dobiva plaću, i to nije bilo niti najavljeno niti u skladu. A, mi znamo da je igraonica kao 

takva, jedna od jedinstvenih u Hrvatskoj. I znamo da je pod posebnim uvjetima otvorena. Znači, 

ako se ta igraonica zatvori nikada se više neće moći otvoriti. Ako, smo mi kao Vijeće donesli 

odluku da se igraonica financira iz sredstva Općine, po mjesečnim dotacijama koje je točno 

izračunato, onda mislim da je tako trebalo i provoditi, ili se je trebalo obavijestiti da se kaže 

gospođi da dva mjeseca neće dobiti plaću, da ne može otplaćivati kredit, zbog što se to tako 

sada nešto promijenilo. Ja, osobno ne znam što se je promijenilo. Pa molim da mi netko 

odgovori ili načelnik ili pročelnik.  

Načelnik – budem ja odgovorio na to. Kao prvo koliko to plaća nije bilo? 

Predsjednik – do jučer koliko znam na računu nije bilo.  

Načelnik – zadnja plaća nije sjela i čekamo da se potpiše Ugovor. Evo može Vam i pročelnik 

objasniti. Na koji način i zašto. 

Pročelnik – gledajte proces natječaja je dugotrajan. Radim ga u dvije Općine. Kada sam tu 

odradim koliko stignem, kada me nema tjedan dana prođe, onda je to dugu. Za sve Udruge 

sredstva koja se dodjeljuju, dodjeljuju se putem Javnog natječaja. Što se tiče igraonice i za nju 

su predviđena ta sredstva, natječaj je gotov vjerujem da ću ovaj tjedan završiti te Ugovore. 

Koliko sam ja isto upoznat što je načelnik rekao da je gospođi isplaćena plaća za prvi mjesec.  
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Načelnik – za drugi mjesec nije isplaćena plaća. Rekli smo da će to ovaj tjedan biti. Što želiš 

reći da igraonica nije pod Općinom, igraonica je Kulturno umjetničkim društvom. Kulturno 

umjetničko društvo je udruga. Također, koja mora ići pod natječaj.  

Predsjednik – zašto onda imamo u proračunu posebnu stavku za igraonicu? 

Pročelnik – imamo posebnu i za sportske udruge. A tko je voditelj igraonice? 

Predsjednik vijeća – ne ide pod KUD, zato što se je to nekada tako napravilo, jer se drugačije 

nije moglo. Rješenje može biti vrlo jednostavno da igraonica bude pod Općinom.  

Načelnik – u čemu je sada problem? Ako udruge moraju ići na natječaj.  

Predsjednik vijeća – nije nikakvi problem, samo se je taj natječaj trebao napraviti u devetom 

mjesecu ili desetom mjesecu prošle godine. Jedno je redovno financiranje udruga, jedno je rad 

igraonice. Ako je nama kao općini da ta igraonica opstane, onda je ona nama prioritet broj 

jedan. Mi smo na vijeću odlučili točno taj iznos za igraonicu, i čemu onda taj natječaj?  

Pročelnik – tko je osnivač? 

Predsjednik – osnivač je Općina. Ali je dana na upravljanje da ide preko žiro-računa KUD-a. 

zbog toga što se je tako jedino moglo zakonski riješiti. Niti jedna udruga nema zaposlene. Ako 

igraonicu zatvorimo, prestaje ta licenca, i onda je igraonica zatvorena trajno. I zato je to trebao 

biti općini prioritet da to riješi na prvom mjestu. Nemam ništa protiv natječaja, ali sada kao da 

imamo pedeset igraonica ili trebamo odlučiti kojoj ćemo dati više.  

Pročelnik – to je proces koji traje.  

Kolić Miro – ja samo sugeriram Vama pročelniče, tri ili četiri postoje u Hrvatskoj takove. 

Sredstva koja su predviđena, a u našem proračunu striktno piše sredstva za igraonicu. Ne 

podliježu nikakvim natječajima. I načelnik sa njima raspolaže. Prema tome 3 ili 4% slučajeva 

je takva. Udruga ili KUD nema veze sa igraonicom. Da nema proračunskih sredstava, stavke 

predviđeno, onda ste Vi u pravu.  

Pročelnik – ja sam radio onako kako sam smatrao da je ispravno. Koliko sam ja bio upoznat, 

igraonica ide preko KUD-a.  

Načelnik – komentirao bih malo na Kolićevo pitanje, da je komunalno poduzeće uništeno od 

strane načelnika. Ti si predsjednik skupštine (obraća se predsjedniku vijeća Raičković Branku). 

Predsjednik – ja sam predsjednik skupštine bio.  

Načelnik – najlakše je dati ostavku u roku dva mjeseca kada se vidi da nema izlaza. A, kada 

sam ja rekao 2014. godine kada ste Vi donesli odluku da se prebaci 100.000,00 kuna i da će to 

komunalno poduzeće raditi kako treba. Da bi ja sada od vijećnika dobio da sam ja uništio to 

komunalno poduzeće. To neće komentirati nitko od Vas!  

Predsjednik – u jednoj Općini kao našoj komunalno poduzeće je potrebno. I ako se rukovodi ne 

može propasti. Ja nisam direktor tog poduzeća, da mogu reći tko će što raditi.  

Načelnik – a tko je postavljao direktora? Skupština je li postavljala direktora?? To uopće neće 

komentirati.  

Predsjednik – direktor je 100% odgovoran za ono što se radi.  

Načelnik – ja sam dao ostavku ja više nisam predsjednik skupštine, čekaj malo kada je došlo 

skroz do kraja, kada sam pričao da se komunalac ne može izvući, kako se može izvući ako 

svima daš ostavke, ako jedna lipa ne dolazi na račun, a Vi ste rekli da će se komunalac izvući.  

Predsjednik vijeća – još uvijek se može izvući. Vidjeti ćemo sada kako će se svari odvijati kada 

je preuzeo stečajni upravitelj. Ne znam što će on sa time napraviti, ali mislim da mu nije cilj da 

zatvori poduzeće.  

Krapec Željko – jednim dijelom mišljenja sam da li je tu načelnik kriv ili nije, po mom samom 

mišljenju, možda nekih 10%. A 90% mislim da je krivnja samog rada komunalnog poduzeća. 

Mislim da je tu najodgovorniji direktor. Da li poduzeće bude prihodovalo ili ne bude. Imali smo 

četiri direktora, ne kažem da su svi bili takvi, neki su i izvlačili dugove od onog prijašnjega. A, 

neki su stvarno bili tu da u tom poduzeću direktori da eto toliko možda da su tu na nekoj funkciji 

da se piše da su nekakvi direktori. A, da su htjeli i imali nekakvu viziju na tom položaju na 
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kojem jesu i nekakvu maštu što bi mogli napraviti, jer u tom poduzeću je toliko bilo otvorenih 

stavki kojim bi se to poduzeće moglo baviti. U jednu ruku je stvarno sramota što je do ovoga 

došlo. Sada možemo kriviti i načelnika i predsjednika skupštine, možemo krivit sve koji su 

malo biti na toj funkciji. I dalje mislim da je krivnja samih direktora koji su bili u tom poduzeću.  

Predsjednik vijeća – slažem se sa ovim što je Željko rekao.  

Kuštrić Emil – čestitam 20. godišnjicu Općine, trebalo ju je obilježiti na malo svečaniji način. 

Ja se ne slažem da su baš svi direktori krivi tu, svi znadete povijest toga komunalnog poduzeća. 

Mislim da je dogovornost za ovo nastalo stanje podijeljena. Mogao bih ju podijeliti, djelomično 

su krivi direktori, a jednim dobrim dijelom je kriv načelnik. A, zašto to kažem? Zbog toga što 

sam sa svakim od tih direktora razgovarao, nije ih bilo četiri već šest, i nije vjerojatnost da su 

svi loši. Znači da postoji nešto što mi nećemo vidjeti ili ne znamo. Ne suradnja između direktora 

i načelnika Općine, svako se žalio da načelnik ne osigurava dovoljno posla. Oni su si naravno 

mogli osigurati posao i na drugoj strani. I ja bih volio da ovo komunalno poduzeće na ovoj 

općini može opstati i zadovoljiti građane sa svojim uslugama. Isto tako i sa određenim brojem 

radnika. Međutim, načelnik krivi, spominje 100.000,00 kuna i da to spominje da se nije ništa 

napravilo. Ako si u to bio uvjeren kao što sad govoriš, zbog čega si isplatio tih 100.000,00 kn? 

Mogao si stornirati i reći ne može se isplatiti. Isplatio si, ali nikakve uvijete poslije isplate nisi 

dao. Jedino su u tome svemu zadovoljeni radnici, dobili su što su oni potraživali.  

Načelnik – 100.000,00 kn nisam ja donesao odluku. Nije bila moja odluka, vi ste moju odluku 

imali na stolu što sa tim poduzećem, rekao sam da to poduzeće ne može nikuda dalje. Vi ste 

rekli da može i donesli ste odluku kao Vijeće, da se prebaci 100.000,00 kn i da će komunalac 

ići dalje. Ja sam to odradio, no to nije moja odluka. To je vaša od Vijeća. Mogao sam ne 

poštivati Odluku Vijeća?!  

Kuštrić Emil – ti kao načelnik imaš to pravo.  

Predsjednik vijeća – nećemo sada kriviti načelnika što je poštivao odluku Općinskog Vijeća, 

nego je stvar u tome što znademo svi kako su ti novci došli u komunalno poduzeće i da nisu 

otišli u investicije, već su otišli u plaće. I to je samo pokrivanje prema zaposlenima. To nije bio 

cilj odluke Općinskog vijeća da se pokriju plaće, nego da se to poduzeće stavi na noge. Pa bi se 

plaće mogle vjerojatno isplatiti. Da smo stavili i 200.000,00 kn i za taj iznos bi sigurno bilo 

dugovanja. To je sada na nekim drugim ljudima da o tome misle. Mislim da mi više nemamo 

nikakve ingerencije za bilo što u tom poduzeću.  

Predsjednik vijeća upitao ima li još kakvih pitanja ukoliko nema zaključuje ovu točku Dnevnog 

reda i prelazimo na slijedeću. 

 

 

 

 

2. točka 

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

 

 

Predsjednik vijeća – zapisnik je dosta opsežan. Sjednica je bila isto tako. Predsjednik je upitao 

ima li primjedbi na zapisnik? Ako nema daje na glasovanje, te je upitao tko je za usvajanje ovog 

zapisnika? 

 

Nakon glasovanja zapisnik je prihvaćen jednoglasno 6 „ZA“. 
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3. točka 

Odluka o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o radu za 

 razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine 

 

 

Predsjednik vijeća – evo otvaram raspravu po Izvješću. 

Ovčariček Ivan – ima tu puno stvari koje su navedene da je on radio, ali se ne vidi što je učinio 

sa dugovanjima koji su dužni prema Općini Severin. Što se tiče komunalne naknade i ostalih 

potraživanja. Ne vidi se u izvješću da li je što rađeno oko toga ili nije.  

Načelnik – prošle godine nije bilo nikakve prisilne naplate.  

Ovčariček Ivan – to baš nije dobro da ljudi ne plaćaju komunalnu naknadu. Mi koji uredno 

plaćamo komunalnu naknadu ljudi nam se ismijavaju. Nekada je to teško provoditi, i ima tu 

problema svakakvih. To se mora dotjerati u red, jer nastaju sve veći problemi. 

Načelnik – ako ćemo gledati unazad osam godina kolika su dugovanja bila i koliko je naplaćeno 

vidi se jako veliki napredak u tom dijelu. Da se komunalne naknade puno više dolazi u Općinu 

nego što je dolazilo prije osam godina.  

Predsjednik vijeća – mi smo kao Općinsko vijeće donijeli jedanput Odluku, no međutim 

utvrđeno je da ta Odluka nije u ingerenciji Općinskog vijeća. No, postoji druga razina a to je da 

je obveza načelnika da se brine o financijskim prihodima. A, to opet nije točka ovog Dnevnog 

reda. Ima li još kakvih prigovora na izvješće o radu? Nema.  

Mi smo raspravljali o tim izvješćima unatrag četiri godine, gotovo da ništa nismo po tom pitanju 

usavršili u tim izvješćima. Pa, evo dajem ovo izvješće na glasovanje. 

 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“: 

 

 

 

 

 

4. točka 

Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2016. godinu 

 

Predsjednik vijeća – izvješće imate u materijalima. Otvaram raspravu. Daje riječ komunalnom 

redaru. 

Babec Antonio, komunalni redar – manje-više sve je upisano u ovom izvješću, ako ima tko 

kakvih komentara pitajte pa ću Vam odgovoriti.  

Predsjednik vijeća – vidim ovdje da su nabavljeni boxevi za pse. To isto nismo znali, makar ja 

nisam znao. Ako nema više pitanja daje ovu odluku na glasanje. 

 

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 
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5. točka 

Odluka o usvajanju izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine 

 

 

Predsjednik vijeća – ova odluka koja je napisana mislim da bi u toj odluci uz članak 2. trebalo 

na dopisati još ovaj kontrolni broj sa izvješća tako da se vidi da je to izvješće od toga. I otvaram 

raspravu po ovoj točci. Imate materijale ispred sebe. Sada su oni napisani malo opsežnije. Moje 

pitanje – kartica projekti po kontima, to je ovaj debeli dokument, i kaže ukupno rashodi i izdaci, 

kartica projekata po kontima, je 2. mil. 499. tisuća i 379 kuna. To je kada idemo po kontima. 

Odnosno kada gledamo izvještaj. I onda smo dobili dokument koji se zove opći dio, ja ne znam 

što znači to opći dio? I opet tu piše sveukupno rashodi 2. mil. 459. tisuća. Znači 50.000,00 kuna 

je razlike. Sada je ne znam što to ovdje ima a ovdje nema, kada je to tako napisano. Ne znam 

zašto se opet razilazimo u strukturi tih podataka. Imate tu i salda konti, što je isto u redu. Jel mi 

može netko dati odgovor na to?  

Ovčariček Ivan – ja sam tu isto gledao materijale, ne vidim nigdje podatak koliko je Općina 

dužna prema našim poslovnim partnerima??  

Kovačić Dijana – svima sam poslala otvorene stavke salda kontija u materijalima, i tu vam se 

nalazi dugovanje sa 31.12.2016. godine.  

Načelnik – ja ću objasniti što se tiče samog dugovanja. 270.000,00 kuna prema P.Z.C. – u, imali 

smo jednu stavku MPlanu 159.000,00 je bilo sa 31.12. i 10.000,00 što je dužno. I ima stavka 

2.000,00 kuna što nije odrađeno. MPlanu je unazad mjesec dana uplaćeno sto tisuća i nešto, 

tako da je ostalo još 49.000,00 kuna.  

Ovčariček Ivan – imamo li kakvog duga prema geodetskom uredu Čurić? Nema.  

Predsjednik vijeća – mene zanima ova razlika od 50.000,00 kn. Negdje su oni stavljeni ali nisu 

prikazani.  

Kolić Miro – sada imam kome postaviti pitanje, prije nisam imao kome, pročelnik je ovdje. 

Jeste li vi pročelniče vidjeli ove razlike?  

Pročelnik – da vidim da je razlika. Knjigovodstvo se vodi daleko od Općine. 

Kolić Miro – da li je to sada u nadležnosti načelnika, pročelnika moram priznati i ja sam tu 

pomalo zbunjen. Prvi put u povijesti sam došao bez materijala. Riječ je da dokumenti nisu 

usklađeni. Tko je kriv ja neću više ići istraživati. Uglavnom dokumenti su različiti to je 

činjenica.  

Pročelnik – mogu li ja dati jedan prijedlog, budući da se knjigovodstvo vodi daleko od Općine 

da se nekoga iz Fine na svako zasjedanje Vijeća pozove, i oni će najbolje moći objasniti zašto 

je neka razlika ako je.  

Ovčariček  Ivan – stvar je u tome što je razlika u 50.000,00 kn. Ovo mi ne možemo prihvati ako 

nije u redu.  

Kovačić Dijana – i ja bih nešto rekli. Ja sam sve materijale priredila. Imate gore ispis i datum 

28.02. kada je predato. Imate ovdje isto datum 02.03. – obično tražite koliki je postotak 

ostvarenosti, ja sam taj dokument dobila 02.03. isto sam ga priložila.  

Predsjednik – mi smo puno primjedbi davali na taj računovodstveni servis, oni su isto kao i neki 

drugi privatni sektor, samo oni odrade koliko im dadete posla. No međutim, odgovornost je 

onoga koji potpiše. Oni nisu ništa odgovorni. Dva se financijska dokumenta ne mogu 

razlikovati. Zato i ide na usvajanje.  

Načelnik – ne znam zašto je sad razlika, po meni je to dobro. Zašto je vađen taj opći dio? 

Kovačić Dijana – ja sam tražila, zato što vijeće uvijek traži taj dio.  

Predsjednik vijeća – zbog tog indeksa.  

Načelnik – po ovoj konto kartici vidi se sve što je plaćeno. Nema sve što tu ne postoji.  
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Predsjednik vijeća – upitao ima li još kakvih komentara, primjedbi? Dobro, daje ovu točku na 

glasanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je 1 „ZA“, 4 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

 

točka 6. 

Usvajanje odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi 

 i sportu za 2016. godinu 

 

 

Predsjednik vijeća – pročitao točku dnevnog reda te otvorio raspravu. Ukoliko nema rasprave 

daje ovu Odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 

 

 

točka 7. 

Usvajanje odluke o izvršenju programa socijalnih  

potreba Općine Severin za 2016. godinu 

 

Predsjednik vijeća – pročitao točku dnevnog reda. Otvara raspravu. Rasprave nije bilo. Te je 

dao na glasanje ovu točku dnevnog reda. 

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 

 

 

točka 8. 

Usvajanje odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

 

Predsjednik vijeća – pročitao točku, otvorio raspravu, (rasprave nije bilo), te je dao na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 

 

 

točka 9. 

Usvajanje izvješća Općinskog načelnika o izvršenju plana 

 gospodarenja otpadom Općine Severin za 2016. godinu 

 

Predsjednik vijeća – pročitao točku dnevnog reda. Izvješće je u prilogu. Otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo, te je dao ovu točku dnevnog reda na glasanje. 

 

 

Nakon glasanja izglasano je 5 „ZA“ i 1 „PROTIV“. 
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točka 10. 

Usvajanje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – ta je odluka vjerojatno stavljena na prijedlog pročelnika. Članak Statuta 

smo mijenjali s obzirom na prijedlog Ureda državne uprave. Da li je to nešto u suprotnosti sa 

zakonom ili šta? 

Pročelnik – što se tiče članka 2. stavak 3. briše se, to je polazna točka zašto se i treba postupiti, 

ali to ću Vam reći kasnije. Što se tiče ovih stavki iznad, u zakonu stoji koliko Općinsko vijeće 

ima vijećnika. U pravilu je to uvijek neparan broj. A ovisno o zastupljenosti nacionalne manjine 

u vijeću, može ili ne mora imati tog desetog člana odnosno parnog člana. Ali, on se u pravilu 

ne navodi u onom ukupnom broju. Nego se samo znači ovdje objašnjenje prema broju 

stanovnika srpske nacionalne manjine u Općini Severin manjina ostvaruje pravo na tog jednog. 

Da li će on sada biti izglasan na listi odnosno ili sa neke liste ili će se on naknadno ubacivati sa 

liste sa koje bi već taj idući. U ostalom već kako je u ovom slučaju u Općinskom vijeću Severin. 

To je već ajmo reći iznimka. Što se tiče ovo u članku 2., 72. stavak, zamjenjuje se sa 71. tu je 

nastala greška samo. A stavak 3. briše se. To je dakle stavak koje Općinsko vijeće svojim odluka 

mijenjalo ko je skupština komunalca. Po nalogu Ministarstva uprave Statut je stavljen van 

snage. I ne smije se primjenjivati dok se taj stavak članka ne makne iz Statuta Općine. Budući 

da je to sve regulirano Zakonom. To je sve povod Općinskog vijeća o promjenama Skupštine 

komunalca, uglavnom o nije u ingerenciji Vijeća. Nažalost, došlo je do Ministarstva uprave. 

Ako se taj stavak članka ne promijeni moguće da oni to moraju dati na Vladu i na Visoki upravni 

sud. Budući da nije ovlast vijeća tko će biti Skupština, pravnih osoba kojima je osnivač Općina.  

Predsjednik vijeća – znamo da je po prijašnjem Statutu Skupštinu u stvari predstavljao načelnik. 

I onda kada smo ga mijenjali prije dvije tri godine on je isto bio protuzakonit. A nije se reagiralo 

ni onda. 

Načelnik – ja sam potpisao odluku o Skupštini. 

Pročelnik – znači svaka promjena može biti odlukom načelnika. Načelnik ne može mijenjati 

Statut, niti vijeće može mijenjati Skupštinu. 

Predsjednik vijeća – znači sada Skupštinu društva čini načelnik, jel tako? 

Pročelnik – Skupštinu društva čini onaj koji je činio do sada. Zadnjom odlukom načelnika. 

samo načelnik može mijenjati Skupštinu.  

Predsjednik vijeća – daje na raspravu. Budući da je pročelnik tu jedina stručna osoba za 

tumačenje ovih stavki, i prepiski koje su dolazili i iz Ministarstva i državne uprave, moj je 

prijedlog da ovu odluku usvojimo. Dajem ovu odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 4 „ZA“ i 2 „PROTIV“ 

 

Predsjednik vijeća – smatram da ova odluka nije prošla. 

 

 

 

točka 11. 

odluka o dopuni odluke o komunalnom doprinosu 

 

 

Predsjednik vijeća – pročitao točku dnevnog reda. 

Pročelnik – to je u razgovoru sa gospodinom Križem, budući da po zakonu Općina je 

oslobođena plaćanje komunalnog doprinosa kada je ona investitor komunalne infrastrukture. 

Ali, u slučaju da se dogodi neka druga investicija tu je dužna po zakonu platiti. Međutim, pravilo 
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da sve Općine sebe oslobode plaćanja komunalnog doprinosa. Tako da je i ovdje taj stavak 

ubačen. Kada je god Općina investitor, bez obzira na vrstu infrastrukture ili građevine.  

Predsjednik vijeća – evo otvaram raspravu. 

Kuštrić Emil – postavio bih jedno pitanje. Komunalnu naknadu da li plaća onda onaj ako je 

vlasnik općina, a netko iznajmi netko tu zgradu. 

Pročelnik – doprinos. Komunalni doprinos se plaća kod gradnje. To se opet ugovorom može 

dogovoriti da li će plaćati vlasnik ili korisnik.  

Predsjednik vijeća – ukoliko nema daljnje rasprave daje ovu odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 

 

 

točka 12. 

odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji 

 na području Općine Severin u 2017. godini 

 

 

Predsjednik vijeća – molio bih tajnicu da kaže da li je bilo kakvih promjena u odnosu na prošlu 

godinu. 

Kovačić Dijana – ne nije bilo promjena.  

Predsjednik vijeća – dao je odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 6 „ZA“. 

 

 

točka 13. 

zahtjevi i zamolbe 

 

Predsjednik vijeća – nema zahtjeva i zamolbi. 

 

 

točka 14. 

Razno 

 

Kolić Miro – plinska mreža kroz Severin je vlasništvo Općine Severin. Prema tome ja molim 

da Vi to istražite i da nas izvijestite bez obzira tko bude u idućem vijeću. (odnosi se na 

pročelnika). 

Pročelnik – što da istražim. 

Kolić Miro – da li je ili nije i što ova Općina ima od dokumenata.  

Kuštrić Emil – imam samo jednu obavijest za načelnika, za putove ove u Orovac, to ne može 

više ni traktor proć. Iza zidanog mosta to su rupe, ako se može to sanirati. I još jedna stvar, rupa 

kod mrtvačnice u Orovcu, uz asfalt je propala i propasti će i asfalt ako se ne sanira.  

Načelnik – sve sam vidio. Rupa će biti sanirana ovih dana. Jučer sam je tek vidio. A put onaj 

zidani most je saniran. Vjerujem da će se kroz dva tjedna i kamen navesti. Sada će se ići u 

saniranje svih puteva ne samo toga, vidjeti ću šta je sa tim.  

Ovčariček Ivan – tamo je izgleda problem jer je nekakvi izvor.  

Kolić Miro – bez grabe nema sanacije.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još nešto pod točkom razno?  

Načelnik – da li je ovo zadnje vijeće? Ili će još jedno vijeće biti?  

Predsjednik vijeća – pa mi to ne znamo. Ne znamo kada će biti raspisani izbori.  
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Kolić Miro – vijeće se raspušta 21.04.2017. godine.  

Načelnik – zakonom će se raspustiti vijeće.  

Predsjednik vijeća – zahvalio se je i zaključio 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 

Sjednica završila u 11:46 sati. 

Zapisnik vodila: Kovačić Dijana 

 

Predsjednik vijeća 

Branko Raičković 


