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               REPUBLIKA HRVATSKA 

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   OPĆINA SEVERIN 

                                    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

U Severinu, 21.12.2017. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane dana 21.12.2017. godine, sa početkom u 18:30 sati. 

 

 

Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Bota Goran, Hajtić Damir, Kolić Miro, Kovačić Krešimir, 

Mareš Velimir, Mitrović Marinko, Morosavljević Jasmin, Sabolović Sanela i Verić Nebojša. 

 

Ostali prisutni: Žgela Žarko – načelnik Općine Severin, Fuček Stevo – zamjenik načelnika, 

Babec Antonio – komunalni redar, Kovačić Dijana – zapisničarka i Kolenko Zvonko - 

predsjednik mjesnog odbora Orovac. 

 

Dnevni red: 

  1. Aktualni sat, 

  2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

  3. Usvajanje Proračuna Općine Severin za 2018. godinu, 

  4. Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2018. godinu, 

  5. Usvajanje Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2018. godinu, 

  6. Usvajanje Programa gradnje i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture  

      za 2018. godinu, 

  7. Usvajanje Odluke o dodjeli mjesečne pomoći u naturi u iznosu od 150,00 kn za 2018. 

      god., 

  8. Usvajanje Odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s  

      područja Općine Severin tokom 2018. godine, 

  9. Usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika prvih, drugih, trećih i  

      četvrtih razreda srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01.2018. do 

      31.12.2018. godine, 

10. Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih  

      stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godini, 

11. Usvajanje Odluke o imenovanju poljoprivrednog redara i organiziranju poljoprivrednog  

      redarstva putem službe komunalnog redara Općine Severin, 

12. Usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  

      otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Severin, 

13. Usvajanje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  

      otada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Severin, 

14. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup za poslovni prostor  

      u Severinu, Severin 239 i 
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15. Razno. 

 

 

Predsjednik vijeća otvorio 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin, sve prisutne je 

pozdravio. Pročitao je dnevni red, i dao ga na usvajanje, pošto nije bilo nikakvih nadopuna. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen Dnevni red sa 10 „ZA“. 

 

 

1. točka 

Aktualni sat 

 

Predsjednik vijeća otvorio prvu točku dnevnog reda, te rekao ako ima tko kakvih pitanja neka 

pita.  

Mitrović Marinko – uvijek je bilo da načelnik kaže što se je radilo u izvjesno vrijeme, da ne 

pitam nešto bez veze. Nisam bio već duže vrijeme, da budem iskren, opet nisam gledao 

materijale, malo sam pročitao oko vage. Što bude oko one parcele gdje je bilo komunalac? 

Htio bih usmeno čuti. 

Načelnik – za vagu smo imali na zadnjem vijeću da ćemo ići u uređenje, da bi kupili neku 

manju vagu i rekli smo da ćemo čak 100.000,00 kn uložiti u taj dio, koliko ćemo moći, bez 

obnove stare vage.  

Mitrović Marinko – možda Vi mene niste dobro razumjeli. Ne kažem da ta vaga bude vagala, 

mi nemamo kako je u Patkovcu zatvorena vaga, svi mi važemo gdje možemo. Mi ne trebamo 

vage od 500.000,00 kuna da imamo neku vagu gdje možemo vagnuti i da netko pazi na nju, 

mislim da Općina u nju investira nekih 10.000,00 – 15.000,00 kn da je metnemo negdje pod 

neki mali krović i da to radimo za naše potrebe ovdje.  

Načelnik – nisi bio zadnji put, tako smo i rekli da bi kupili takvu vagu od 2t max, te da se 

uredi krovište, tamo ima i struja i da se malo uredi.  

Mitrović Marinko – a što je sa prostorom gdje je bio komunalac?? 

Načelnik – trebao sam razgovarati sa Matićem da vidim kakva je situacija. Mislio sam vidjeti 

sa Matićem da ubaci građevinski materijal tamo. Razgovarali jesmo oko toga, da pokušamo 

nešto oko toga.  

Mitrović Marinko – ma bilo što samo da to ne stoji. 

Predsjednik vijeća  – da li su radovi pri kraju za ono gore? 

Načelnik – mislim da sam zadnji put pričao, osim što Marinko nije čuo jer nije bio na 

sjednici. Zgrada je gotova, ima još nekih sitnica za napraviti. I u biti je gotova. Nakon 

večerašnje odluke ide u natječaj. Parkiralište je gotovo, autobusno stajalište je napravljeno 

pod isti iznos. Od toga smo dobili od Ministarstva graditeljstva 69.000,00 kn. što se tiče za 

zgradu, još nismo dobili novce, to bi trebalo biti ovih dana. Državni tajnik će doći, mislim 

28.12. u pregled ovdje. Imamo troje zaposlenih u javnim radovima. I tu pred crkvom trebamo 

napraviti ono „vaša brzina“, što je bilo dolje na križanju.  

Mitrović Marinko – opet onaj asfalt pliva gore u Đurincu. Onaj most je neprohodan, treba ga 

iz čupati, oderalo je onu cestu. Voda prelazi od one grabe preko asfalta. Znači most se mora 

izvaditi. Šteta je asfalta, a dali smo tolike novce za njega. 

Predsjednik vijeća – što je sa onim krovom u wc u školi da li je to završeno?  

Načelnik – to je riješeno. Metnut je novi limeni krov plus još jedna cijev. 

Predsjednik vijeća – dobro, a da je dobiti kakav odgovor u vezi semafora? 

Načelnik – nisam, odgovor je isti kao i prošli put. Pitali ste me i za bankomat, dopis je poslan 

prema njima, te su rekli da će oni to iz analizirati. Oni će odrediti gdje će ga postaviti, rekao 
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samo da bude tu, ili gore u trgovini. Jer, ako ide u najam trgovine mora se odmah predvidjeti 

dio gdje će biti bankomat. 

Predsjednik vijeća – po pitanju doktora, da li je informacija koju sam čuo da iza nove godine 

doktor bude tu??  

Načelnik – ne mogu reći da je točan, i u nazad godinu dana rekli su da će od 1.1. doktor biti 

tu. Bio sam u razgovorima sa svima, te kažu kako će doktor od 1.1. biti tu na četiri (4) sata 

svaki dan. Takav smo i dopis dobili od Doma zdravlja.  

Kolenko Zvono – ako bude svaki dan na četiri (4) sata to je super.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još kakvih pitanja, pošto nema prelazimo na iduću točku 

Dnevnog reda. 

 

2. točka 

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

 

Predsjednik vijeća – upitao ima li tko kakvu primjedbu na Zapisnik, ako nema daje se 

Zapisnik na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje Zapisnika sa 10 „ZA“. 

 

 

3. točka 

Usvajanje Proračuna Općine Severin za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća – znači Proračun je bio i prošli put na uvidu, prošli smo ga ajmo reći svi 

skupa. Bila je ubačena stavka osobni automobil i povećali smo stavku održavanje komunalne 

infrastrukture i objekata, ovo ostalo je sve isto. Te daje ovaj Proračun za 2018. godinu na 

glasovanje.  

Mitrović Marinko – nema rasprave oko Proračuna? 

Predsjednik vijeća – nema potrebe.  

Mitrović Marinko – moli da se upiše u zapisnik da je on pitao „da li nema rasprave oko 

Proračuna“? Nikada nije išao Proračun bez rasprave. 

Predsjednik vijeća – nisi bio na zadnjem vijeću. 

Mitrović Marinko – nema veze što nisam bio. Ja bih možda sada nešto pitao, ali više neću 

pitati. Podržati ću Proračun, ali mora ići nekim redom. Prije svake točke dnevnog reda koja 

ide na glasanje ide raspravom, bilo i biti će.  

 

 

4. točka 

Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 4. točku dnevnog reda te otvorio raspravu. Pošto nije bilo 

rasprave, dao je ovu odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 4. točke sa 10 „ZA“. 

 

 

5. točka 

Usvajanje Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2018. godinu 
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Predsjednik vijeća – pročitao 5. točku dnevnog rada, te otvorio raspravu.  

Načelnik – po tim točkama nema rasprave, jer je sve vezano uz Proračun.  

Predsjednik vijeća – dao je 5. točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 5. točke sa 10 „ZA“. 

 

 

6. točka 

Usvajanje Programa gradnje i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća – upitao ima li komentara? Dao je ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 6. točke sa 10 „ZA“. 

 

 

7. točka 

Usvajanje Odluke o dodjeli mjesečne pomoći u naturi u 

 iznosu od 150,00 kn za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 7. točku dnevnog reda – te je dao na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 7. točke sa 10 “ZA“. 

 

 

8. točka 

Usvajanje Odluke o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvenicima s 

područja Općine Severin tokom 2018. godine 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 8. točku dnevnog reda – otvaram raspravu ako ima tko. 

Mitrović Marinko – mislio sam iznos da se malo podigne u Proračunu, no nema rasprave oko 

toga, pošto imamo na općini samo sedamnaest (17) krava i trebali smo ići punim iznosom. To 

smo imali 100,00 kn kada smo imali 300 i 200 i 100 krava, sada imamo sedamnaest (napamet 

govorim) pa imamo 100,00 kn opet. I ne potičemo te što imaju i tih sedamnaest. Ljudi 

odustaju od toga treba ih poticati.  

Fuček Stevo – ti u krivom smijeru ideš, ti da njima daš i duplo, krave se svejedno budu 

smanjile.  

Predsjednik vijeća – dao je 8. točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 8. točke sa 10 „ZA“. 

 

9. točka 

Usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika prvih, drugih, 

trećih i četvrtih razreda srednjih škola s područja Općine Severin za razdoblje od 

01.01.2018. do 31.12.2018. godine 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 9. točku dnevnog reda, te ju dao na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 9. točke sa 10 „ZA“. 
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10. točka 

Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. Godini 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 10. točku dnevnog reda, te ju dao na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 10. točke sa 10 „ZA“ 

 

 

11. točka 

Usvajanje Odluke o imenovanju poljoprivrednog redara i organiziranju poljoprivrednog 

redarstva putem službe komunalnog redara Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 11. točku dnevnog reda, te ju dao na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 11. točke sa 10 „ZA“. 

 

 

 

12. točka 

Usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 12. točku dnevnog reda – te ju dao na raspravu. 

Mitrović Marinko – znam da ima reguliran odvoz glomaznog otpada, kako i kada se bude 

sakupljao, da li je napisano. Mislim da glomazni otpad nije kroz Općinu išao dugo.  

Babec Antonio – što se tiče televizora i sve digitalne tehnike postoji firma VT flora iz 

Virovitice, koja je jedina ovlaštena u Hrvatskoj za odvoz. Može se na besplatan telefon 

nazvati, oni dođu ako se ima toga više. Organizirao sam prije nekoliko godina za taj odvoz, 

no odaziv ljudi je bio malen. Ako imate jedan do dva komada toga, možete na ulazu u 

Sirovinu, te ispred samog ulaza u Sirovinu postoji kontejner gdje se to može odbaciti, 

besplatno.  

Mitrović Marinko – mislim da bi se to trebalo organizirati na nivou Općine.  

Babec Antonio – što se tiče glomaznog otpada taj dio će Komunalac odraditi. Od nove godine 

će ići i informativni letci, u svaku kuću sa računima. Na svaku komunalnu kantu će ići mikro 

čip koji se bude lijepio, zbog samog vaganja otpada. Svaka će kanta ići na kamion, očita se i 

ako se ne daje nekilko puta za redom da se odveze, onda vam bude došla opomena, što se 

dešava.  

Hajtić Damir – što se dešava kada ne dođu po smeće? 

Babec Antonio – onda se nazove mene ili dečke. 

Načelnik – taj čip najvjerojatnije bude do kraja sljedeće godine. 

Predsjednik vijeća – dao je na glasovanje ovu odluku. 

 

 

 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 12. točke sa 10 „ZA“. 
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13. točka 

Usvajanje Odluke o dodjeli obavljanaja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Severin. 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 13. točku te otvorio raspravu. Pošto nije bilo rasprave, dao je 

ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je izglasano usvajanje 13. točke sa 10 „ZA“. 

 

 

14. točka 

Usvajanje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup za poslovni prostor u 

Severinu, Severin 239. 

 

Predsjednik vijeća – pročitao 14. Točku, te ju dao na raspravu. 

Bažulić Ivan – u ovoj Odluci nedostaju dvije riječi – trgovina mješovite robe.  

Predsjednik vijeća – piše u članku 1. 

Bažulič Ivan – onda dobro, ovo nisam pročitao.  

Predsjednik vijeća – raspravljali smo na zadnjem vijeću da se radovi privode kraju, da se za 

slijedeće vijeće, odnosno za ovo vijeće, priredimo Odluku da se to da u natječaj. Evo otvorena 

je rasprava pa komentirajte. Pošto nema komentara daje se ova Odluka na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 9 „ZA i 1 „PROTIV“. 

 

Kolić Miro – upitao može li obrazloženje, zašto je glasovao protiv? 

Predsjednik vijeća – može, a ne mora. 

 

 

15. točka 

Razno 

 

Bažulić Ivan – niti jedne godine selski odbori nisu bili uključeni sa Općinom, predlažem da 

ako imamo zakusku, da se pozovu članovi selskog odbora. Ili ćete nam izdvojiti financijska 

sredstva za naš privatni parti.  

Predsjednik vijeća – evo sada smo svi ovdje znači 29. bi bila svečana sjednica, svi vijećnici, 

predsjednici MO Severin i Orovac, svi predsjednici Udruga na području Općine Severin, tu 

smo da se dogovorimo. Možda u Orovcu u domu. 

Načelnik – mislio sam na Lovački dom. 

Bažulić Ivan – morate pisati zamolbu, tako da odmah znadete da vam odmah kažem.  

Načelnik – imamo vatrogasni dom ovdje. 

Fuček Stevo – zašto se ne može u Lovačkom domu, mi financiramo tu Udrugu? Tko je rekao 

da se ne može? Napisati ćemo zamolbu ako treba.  

Mitrović Marinko – kakvo pisanje zamolbe, to bi vam trebala biti čast da nas puste unutra, 

koliko je Općina uložila novaca. Ali, bez ikakvih zamolbi. 

Načelnik – to je normalna stvar da se piše zamolba.  

Predsjednik vijeća – upitao da li odgovara da bude od prilike oko 18:00 sati? Da li je rano ili 

kasno? Onda računajte 29.12.2017. godine u 18:00 sati za domjenak. 
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Mitrović Marinko – tražio sam načelnika pred jedno dvije tri godine da kupi u Orovac par 

onih rasvjetnih ukrasa što se postavljaju na bandere. Da se stavi četiri pet oko kapelice gore, 

to je ipak nekakav centar u Orovcu. Nije mi to odradio, pa mislim možda je zaboravio. 

Načelnik – zaboravio sam.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li tko što dodati još pod razno?  

Načelnik – htio bih samo reći na kraju financijsku situaciju u Općini. Što se tiče asfalta 

210.000,00 kn P.Z.C. – u ostalo je 100.000,00 kn dugovanja za ovu godinu. Što se tiče gore 

trgovine sve je plaćeno, ostalo je 149.000,00 kn, ima 20.000,00 kn za legalizaciju orovačkog 

doma. Na računu negdje ima oko 100.000,00 kn, i još čekamo od Ministarstva regionalnog 

razvoja dobiti 274.000,00 kn i ja vjerujem da će to do kraja godine sve biti podmireno.  

Predsjednik vijeća – svima se je zahvalio, svima zaželio puno zdravlja, sreće i ljubavi u Novoj 

godini. I da i nagodinu u većini slučajeva budemo u punom okupu kao i večeras. Te je time 

zatvorio 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 

Sjednica završila: 19:20 sati 

Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

     Općine Severin 

           Mareš Velimir 


