REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
U Severinu, 07.12.2017.

ZAPISNIK
sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
održane dana 07.12.2017. godine, sa početkom u 19:00 sati.
Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Kovačić Krešimir, Mareš Velimir,
Morosavljević Jasmin, Sabolović Sanela, Verić Nebojša.
Odsutni vijećnici: Bota Goran, Mitrović Marinko
Ostali prisutni: Žgela Žarko – načelnik Općine Severin, Fuček Stevo – zamjenik načelnika,
Babec Antonio – komunalni redar i Kovačić Dijana – zapisničarka.

Dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
3. Usvajanje Zapisnika sa 3. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
4. Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od
01.01. do 30.09.2017. godine,
5. Rebalans za 2017. godinu,
6. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama programa socijalnih potreba Općine Severin za
2017. godinu,
7. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi i sportu za
2017. godinu,
8. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje i održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
9. Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017. godini,
10. Usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama , te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Severin,
11. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu – rasprava,
12. Zamolbe i
13. Razno.
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Predsjednik vijeća otvorio 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. Pročitao dnevni red
te ga dao na glasovanje. Dnevni red izglasan je jednoglasno sa 8 „ZA“.
1. točka
Aktualni sat
Predsjednik vijeća otvorio prvu točku dnevnog reda, na koju se je prvi javio:
Bažulić Ivan – postavio bih pitanje za vagu, trebamo se dogovoriti da se ta vaga sredi, tu sada
nemamo nigdje vage. Oni koji imaju vage, ne smiju vagati.
Načelnik – što reći za vagu – ja ne znam točno pravila, ali ako idemo na uređenje vage, to
iziskuje određene troškove, nije problem kupiti i postaviti vagu. Što se tiče uređenja, za potrebe
stanovništva će biti, ali da li ćemo mi dobiti dozvolu za vaganje …. Jedino da ubacimo određenu
svotu novca u Proračun, pa da idemo sve ispočetka raditi. Tu su barijere, vage, kućicu urediti,
kažem ako Vijeće donese takvu odluku, spreman sam na to da se napravi.
Predsjednik – uključiti ću se isto oko te vage – istoga sam mišljenja da se vidi da li se vaga
može osposobiti i da li bi mogla raditi ili ne. Ionako zjapi prazno, ako ne isto tako da se taj
prostor …. da sjednemo da se dogovorimo da vidimo što ćemo i kako ćemo. Ovako je prostor
ne iskorišten, staviti samo vagu nije to samo tako, ima tu sigurno i puno većih procedura. Treba
pripremiti za iduće vijeće, ili za vijeće iza Nove godine pa da vidimo što po tom pitanju
napraviti. Da se jasno donese Odluka što ćemo sa time gore.
Fuček Stevo – koliko znam Općina ne može ubirati novce za tu vagu i da je i uspostavimo.
Trebali bi se selski odbori sastati i dogovoriti što oni žele. Ako bi se oni dogovorili da žele nešto
uspostaviti, Općina može uskočiti sa recimo sa ulogom u kupnju možda same vage. A oni dalje,
ako se vaga uspostavi da se izbore tko će im vagati, tko će ubirati novce i na koji način će oni
to realizirati.
Predsjednik vijeća – ovo je dobar prijedlog.
Mareš Velimir – ja sam isto za to da se ta vaga sredi.
Fuček Stevo – nisam rekao do kraja – grad je za ovu vagu u Patkovcu uložio 250.000,00 kn, a
još nije dobro. A, kada bi mi išli na to, traži se i prostorija za veterinara, jedan zaposlen koji bi
samo vagao, sanitarni čvor, vodu – mi možemo samo preko selskog odbora napraviti
provizorno nešto.
Bažulić Ivan – što je sa zgradom preko puta?
Načelnik – multifunkcionalna zgrada, misliš. U prošlim vijećima smo razgovarali da bi trebalo
početi bilo što graditi tu, ali pošto je došao novi zakon, da se može produžiti građevinska
dozvola. Te, nam je građevinska dozvola produžena još na dvije (2) godine. Za ovu godinu je
kraj, neće se više ništa ništa raditi. Ali, za slijedeću godinu nadam se da će biti natječaj kao što
je bio i ove godine, da ćemo se moći javiti na natječaj, pa da počnemo sa izgradnjom.
Predsjednik vijeća – imam i ja pitanje za načelnika. kakva je znači situacija dolje sa
semaforom? Da li se je razgovaralo sa kim da se vidi što se tiče brzine. Da se pali na 60, kako
smo se i dogovorili. Ili kakav je tu zastoj?
Načelnik – u razgovoru sa gospodinom Jelićem iz Hrvatskih cesta, najmanji je problem da se
to napravi, ali došlo je do problema iz policije, koji vodi taj dio otišao je za Garešnicu, tako da
je on meni rekao da policija mora dati svoj blagoslov da oni to mogu napraviti da se pali na
60. te, bi to ovih dana trebalo biti riješeno, da se crveno pali na 60.
Načelnik – mogu Vam još reći kao što i sami vidite da je parkiralište pred mrtvačnicom
napravljeno, da je napravljena autobusna stanica, da je gore zgrada završena, i sada se je tu
počeo stavljati semafor onaj što je bio na ulazu u selo. Od pravca Bulinca, to je naše vlasništvo
i tu ćemo ga sada metnuti. Pokazivač brzine. Pitali ste me prije za doktoricu – razgovarao sam
na svim stranama, čak i danas je došao dopis Doma zdravlja, da će u dogledno vrijeme biti to
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riješeno. Razgovor sa županom, pročelnicom, kod nje je rečeno od 01.01., da će biti riješeno.
Od doma zdravlja odgovor je došao da će biti u dogledno vrijeme biti riješeno. Župan je rekao
da nastoji da ostaje doktor, da je ovo sada nekakvo privremeno rješenje, da je Severin pripao
pod Bjelovar, kažu da bude riješeno. Gledaju da makar svaki dan doktor bude na četiri (4) sata.
Kovačić Krešimir – i to je nešto, jer ovo nije rješenje.
Predsjednik vijeća – imam ja i drugo pitanje, u kakvoj fazi gore zgrada, dućan da li se to što
iznutra privodi kraju? Da probamo dogovoriti da se da u najam da se priredi za iduće vijeće.
Imamo naviku nešto obnoviti, srediti i onda zjapi prazno.
Načelnik – vjerujem da će kroz slijedeći tjedan biti napravljeno. Rekao sam da ćemo raditi
grijanje, grijanje je negdje oko 24.000,00 kn odustao sam od toga. Biti će okrečeno, sređeno,
kažem ovo je gotovo sve, znači na slijedećem vijeću može se donesti odluka o iznajmljivanju. U
roku od pet (5) dana vjerujem daće biti sve gotovo. I spremno za iznajmljivanje.
Predsjednik vijeća upitao ima li još pitanja – nema. Zatvorio prvu točku dnevnog reda.
2. točka
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
Nakon glasovanja izglasano je usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine
Severin JEDNOGLASNO sa 8 „ZA“.
3. točka
Usvajanje zapisnika sa 3. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
Predsjednik vijeća – pročitao Zapisnik sa 3. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine
Severin, koja je održana 13.10.2017. godine.
Nakon glasovanja izglasano je usvajanje Zapisnika sa 3. (telefonske) sjednice Općinskog
vijeća Općine Severin JEDNOGLASNO sa 8 „ZA“.
4. točka
Usvajanje Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od
01.01. do 30.09.2017. godine
Predsjednik vijeća – otvara raspravu, upitao ima li kakvih pitanja, pošto nema daje točku
dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
5. točka
Rebalans za 2017. godinu
Predsjednik vijeća – otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
Načelnik – rebalans je, ne znam koliko ste vi to gledali, plan Proračuna je bio 2.492.000,00 kn,
prije kada je taj plan Proračuna donesen rečeno je kako se to ne može stići, da neće biti toliko
novca. Kao što vidite u Rebalansu je 47.000,00 manje, od plana Proračuna. vidite sve po
stavkama gdje je što. Znači da je plan proračuna donekle bio napravljen. Nije bilo nekih velikih
odstupanja. Ako, Vas što zanima pitajte.
Predsjednik vijeća – ako nema nikakvih pitanja dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
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Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
točka 6.
Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama programa socijalnih potreba Općine Severin za
2017. godinu.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA

točka 7.
Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba
u kulturi i sportu za 2017. godinu.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
točka 8.
Usvajanje odluke o izmjenama programa gradnje i održavanje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
točka 9.
Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017. godini
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
točka 10.
Usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području Općine Severin
Predsjednik vijeća – pročitao dopis što je dobio od odvjetnika gospodina Krunoslava
Markovinovića. Budući da nemate donesenu Odluku o agrotehničkim mjerama, a koje ste
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dužni donijeti, predlažemo Vam da da sljedećoj
sjednici prvo donesete Odluku o agrotehničkim mjerama i istu objavite u vašem glasniku kako
bi stupila na snagu. Tek kada ona stupi na snagu možete i morate imenovati odnosno postaviti
i tkz. poljoprivrednog redara pa Vam predlažemo da Odluku o imenovanju redara donesete na
narednoj sjednici, nakon što se objavi istupi na snagu Odluka o agrotehničkim mjerama. To je
ujedno i pravilan put donošenja odluka budući da se u preambuli Odluke o imenovanju redara
jasno navodi da se ona odluka donosi temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama koja je
objavljena u glasniku određenog broja i koja je, dakle, stupila na snagu u trenutku donošenja
Odluke o imenovanju redara. Nećete moći obje odluke donijeti na istoj sjednici.
Nakon što donesemo ovu odluku, na idućoj sjednici ide odluka o imenovanju poljoprivrednog
redara. Ako ima kakvih nejasnoća pitajte.
Načelnik – ako ne znate imenovali bi na slijedećoj sjednici, a vi ćete odlučiti na narednoj
sjednici, da bi bio naš komunalni redar – Antonio Babec. Da bi ga imenovali za
poljoprivrednog redara, da ne zapošljavamo još nekoga. Normalno, to ćete Vi dakle odlučiti.
Predsjednik vijeća – ako nema pitanja i sve je jasno, dajem ovu odluku na glasovanje.
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Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO „8“ ZA.
točka 11.
Prijedlog Proračuna za 2018. godinu – rasprava
Predsjednik vijeća – dat Vam je na uvid prijedlog plana Proračuna za 2018. godinu. U
dogovoru sa načelnikom nismo dali da plan Proračuna ide večeras, tako da prođemo svi
zajedno, tako ako ima kakvih prijedloga, komentara ako smo gdje puno stavili ili pak malo
stavili.
Kovačić Krešimir – imam pitanje ako može – osiguranje na Ivanju, 2.500,00 kn – za dva
čovjeka. Mislim da sam vidio samo dvojicu. Ja sam se tim poslom bavio i znam da se taj posao
plaća 35,00 kn po satu.
Načelnik – nije bilo za dva čovjeka. Mislim da ih je bilo četiri ili pet.
Predsjednik vijeća pročitao je Zapisnik sa sastanka komisije financija i proračuna, od dana
20.11.2017. godine.
Načelnik – ako ima tko kakvih dodataka neka kaže, te je sve na nama pa ćemo se dogovoriti.
Bažulić Ivan – ako se bude rješavala vaga to ćemo onda rebalansom posložiti.
Predsjednik vijeća – ima ovdje otvorena stavka održavanje komunalne infrastrukture i objekata
120.000,00 kn.
Načelnik – za slijedeće vijeće možemo tu stavku podići za 100.000,00 kn tako da bude onda
220.000,00 kn na održavanju komunalne infrastrukture i objekata. Ne mora značiti da će se
potrošiti 100.000,00 kn.
Hajtić Damir – ovdje imamo odluku koju ćemo donesti za poljoprivrednog redara, a imamo i
komunalnog redara, koji vrši usluge sa svojim autom. Koji ima problema sa servisima, da se
kupi vozilo komunalnom redaru da ima svoje, ili da mu se pokloni općinski auto, a načelniku
da se kupi novi, sada je već deset (10) godina star. U nekakvoj vrijednosti do 150.000,00 kn.
Tako da se ovaj auto od načelnika da na korištenje komunalnom redaru, a načelniku kupi novi,
ili da se Antoniu kupi nekakvi polovni. Da ima za njegove potrebe obavljanja poslova na
obavljanju poslova na triju općina. A opet bi općine plaćale 2,00 kn po kilometru za to vozilo.
Kovačić Krešimir – imam komentar na ovo – slažem se sa ovim što je Damir predložio, ali se
ne slažem sa dijelom da se postojeći auto od općine dodjeljuje Antoniu, jer taj auto kao prvo i
osnovno nije predviđen za ceste i puteve i tako dalje. Znači onda dobar puta će imati ići pješice,
ili će svako malo intervenirati da ga selski traktori šlepaju iz blata ili mulja. Ja sam prije da se
kupuje nešto što je adekvatno i za cestu i za blato. Ako, se već kupuje auto. A koliko znam iz
priča ima problema i sa lešinama na cestama i tako dalje. Bilo bi adekvatnije za sve poglede u
tom smjeru. Mislim da sam u pravu sa ovim djelom.
Predsjednik vijeća – slušam sve ovo i ja sam isto za. Niti jedan auto nije za po polju.
Načelnik – auto je star deset godina (10), mislim taj auto je dobar, što se tiče samog auto, ima
119.000,00 km, nije on prošao kilometara previše. Auto je u super stanju. Da li kupiti drugi
auto, a da njemu ostane ovaj, to odlučite Vi.
Fuček Stevo – Antonio je tu neka on kaže kakve on zahtjeve ima. Mislim da se on mora izjasniti.
Predsjednik vijeća – ima li još komentara, a svakako bi onda morali ubaciti u plan Proračuna
stavku za kupnju da li polovnog auta ili novog auta do 150.000,00 kn. Danas mi ne glasamo o
planu Proračuna ovo je samo prijedlog. Ovo je samo rasprava.
Kovačić Krešimir - uputio pitanje Antonio - što bi njemu bilo adekvatno.
Babec Antonio – što da kažem – neka se načelnik izjasni.
Predsjednik vijeća – staviti ćemo stavku na 150.000,00 kn za kupnju auta.
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točka 12.
Zamolbe
Predsjednik vijeća – imamo jednu zamolbu, stigla je od KUD-a „Palična“ – po planu tako je i
svaka Udruga obuhvaćena u Proračunu za iduću godinu. I načelnik uvijek i mimo toga uskoči,
ne samo njima nego i drugima. Upitao je vijećnike da li ima tko kakav prijedloga – komentara??
Kovačić Krešimir – lijepo je da se promovira Općina. Što se tiče folklora, to je još jedina
Udruga adekvatna.
Fuček Stevo – nije istina, aktivni su i lovci i ribolovci. Imamo goste iz cijele države.
Predsjednik vijeća – oni su uvijek imali potporu Općine, mislim da nema potrebe za ovu
zamolbu, nešto posebno. Uvršteni su znači u plan Proračuna.
Bažulić Ivan – kada budu trebali budi došli u općinu i budu ga pitali i dobro.
točka 13.
Razno
Predsjednik vijeća – ako je tko što zaboravio pitati …
Hajtić Damir – pitanje – što je sa nogometašima?
Predsjednik vijeća – imala je sastanak Komisija za sport i kulturu, bili su prisutni Antonio i ja.
Komisija je odradila jedan dio posla, znači spremljen je traktor, dresovi se prikupljaju tu, tako
da ovo drugo da nema što. Zvali smo i Denisa Mrgana, on je službeno i papirnato predsjednik
kluba, on se obavezao da će traktor biti spremljen. Spremljen je kod njega u štagalj. Znači do
proljeća je u fazi mirovanja. Normalno sezona je pri kraju, sada se ne može u pola niti krenuti.
Znači, imaju namjeru nagodinu dalje se takmičiti. Problem je bio da se nema igrača, tako da
se nije mogao prikupiti dovoljan broj. Znači, klub nije ugašen već je stavljen u fazu mirovanja.
Znači najveći je problem što se tiče igrača. Prostorije su zaključene.
Hajtić Damir – znači oni su status que? Što je onda sa repetitorom?
Načelnik – mislim da sada taj dio ide papirnato na općinu. Morati ću ja sada to rješavati da se
to prebaci na općinu. Moramo se vezati ugovorom da HT isplaćuje Općini Severin taj i taj
iznos. Mislim da je bilo 1.500,00 kn mjesečno.
Kovačić Krešimir – znači košnja i održavanje sada spadaju na teret općine?
Načelnik – oni su jesenas odradili svoj dio. Gledamo sada ima nekakvi natječaj, da ćemo se
javiti, problem je tu što je vlasnik DVD Orovac. Sada su tu pitanja na koji način i kako, tamo u
natječaju piše da ne može općina biti partner DVD-u. A pošto ne može biti partner, biti će
problema. DVD se mora javiti na natječaj. Mi bi cijeli komplet dom stavili u natječaj. Ako ne
prođe ovaj natječaj, promijeniti ćemo cijelu stolariju na domu. Ako DVD napiše da je općina
Severin korisnik onda postoji mogućnost da to prođe na natječaju. Mora se napraviti kompletan
projekt za energetsku učinkovitost.
Babec Antonio – prvo se mora napraviti energetska učinkovitost, a onda pisati projekt. Po meni
bi trebalo sazvati sastanak odbora i reći im kakva je situacija, da bi općina pokrenula postupak
legalizacije, vi ćete dalje biti korisnici i sve.
Predsjednik vijeća – trebalo bi napraviti radni sastanak, odbor, neka dođu tu sa načelnikom,
neka se pojasni.
Bažulić Ivan – što je sa špiritanom, što ćemo napraviti po tom pitanju? A i ciglana?
Načelnik – ciglane nema.
Bažulić Ivan – prošle godine je bilo da se mora sanirati, i do dana današnjeg ništa se nije
napravilo.
Načelnik – najveći su došli problemi saniranje tog smetlišta, zato što je nekada napravljeno da
se sanira na pet ili šest parcela. Od tih parcela je jedna od RH parcela. Iz Fonda zaštite i
okoliša oni mene sada traže da ja od kupim te parcele od pitaj boga koga. Da bi se to moglo
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sanirati. Neka saniraju na onom mjestu gdje je RH i gotovo. Pa, su rekli da se mora projekt
ponovno preinačiti. 496.000,00 kn po ponudi od Hidroregulacije da bi prevezla taj otpad u
Doline. Zatražio sam ponudu za prihvat Komunalca, oni su tražili 200,00 kn po kubiku. Prihvat
Fond ne financira. A što se tiče špiritane, poslana je ponuda na 30.000,00 eura prema Gluminoj
banki da otkupimo to, da se sastane Glumina banka povjerenstvo da otkupimo špiritanu. No
odgovora nema nikakvoga od njihove strane.
Predsjednik vijeća – upitao ima li tko još što reći pod razno, ako nema zatvara ovu sjednicu.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Sjednica završila: 20:20 sati.
Zapisnik vodila: Dijana Kovačić
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Severin
Morosavljević Jasmin
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