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               REPUBLIKA HRVATSKA 

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA SEVERIN 

                                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

U Severinu, 14.07.2017. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 1.sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane dana 14.07.2017. godine, sa početkom u 20:00 sati. 

 

 

 

Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Kovačić Krešimir, Mareš Velimir, 

Morosavljević Jasmin, Sabolović Sanela i Verić Nebojša. 

 

Odsutni vijećnici: Bota Goran i Mitrović Marinko. 

 

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

Kutnjak Saša – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Bebec Antonio – komunalni redar, 

Kovačić Dijana – zapisničarka, Bažulić Mario – predsjednik Vatrogasne zajednice Općine 

Severin. 

 

Dnevni red: 

 

1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Severin, 

4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od            

    01.01.2017. do 30.06.2017. godine, 

5. Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Severin, 

6. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik, 

7. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i Proračun, 

8. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za školstvo, kulturu i sport, 

9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za prostorno uređenje, zaštitu i komunalne          

    poslove, 

10. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za zdravstveno i socijalnu skrb, 

11. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe, 

12. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu i gospodarstvo,  

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih  

      nepogoda, 

14. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za uređenje svečanih brojeva Službenog  

      glasnika Općine Severin, 
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15. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Severin u skupštinu Lokalne akcijske grupe  

      „Sjeverna Bilogora“, 

16. Odluka o imenovanju ulice u Poslovnoj zoni „P“ u Severinu, 

17. Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Općine Severin, 

18. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja Vatrogasne zajednice Općine Severin za 

      2016. godinu, 

19. Zamolba – Vere Trbojević i 

20. Razno. 

 

Predsjednik vijeća – otvorio 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. Nakon toga je 

napravljena prozivka vijećnika. Odsutno je dvoje vijećnika, koji su opravdali svoj ne dolazak. 

No, sve odluke koje se danas budu donesle budu pravovaljane - rekao je predsjednik vijeća.  

Dnevni red ste dobili, imamo dvadeset točki. Predsjednik vijeća je pročitao dnevni red, te nakon 

pročitanog upitao ima li kakve dopune na dnevni red? Pošto nema, dao je na usvajanje Dnevni 

red? 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno usvajanje Dnevnog reda sa 8 „ZA“. 

 

 

 

Predsjednik vijeća – prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je Aktualni sat. 

 

 

1. točka 

Aktualni sat 

 

Kolić Miro – pitanje za pročelnika Općine Severin je slijedeće. U ime Općine načelnik je 

potpisao Ugovor 23. ožujka 2017. godine u vrijednosti 421.067,00 kuna. Moje pitanje je 

direktno njemu da li je taj ugovor u skladu sa Zakonom i da li je u skladu sa proračunom? 

Molim pisani odgovor je roku od sedam dana, ili u zakonskom roku koji zakon propisuje.  

Pročelnik – dužnost je odgovor dati do slijedeće sjednice, međutim da Vas uputim odmah za u 

buduće, pitanja se postavljaju u pisanom obliku prije početka sjednice, tako da samo na takva 

pitanja postoji dužnost nekakvog odgovaranja u pisanom obliku.  

Kolić Miro – onda molim usmeni odgovor. 

Pročelnik – ne možete me pitati nešto iz vedrog neba da Vam ja dajem odgovor.  

Kolić Miro – molim pravno tumačenje Vaše, mi to do sada nismo imali na vijeću, ja ne tražim 

niti jedno niti drugo, samo molim pravno tumačenje, ja onda molim usmeni odgovor u skladu 

sa Statutom i Zakonom.  

Pročelnik – načelnik potpisuje Ugovore u skladu sa Zakonom i Statutom 

Kolić Miro – pitao sam Vas kao pročelnika, pravnika, osobu koja je zadužena provođenje svih 

odluka u Općini Severin, da li je taj Ugovor u skladu sa Zakonom RH i da li je u skladu sa 

proračunom Općine Severin? Vaš odgovor može bili ili da ili ne, ili možete reći ne želim 

odgovoriti. Evo to je ono što ja Vas kao odgovornu osobu pitam, i na to imam pravo dok sam 

vijećnik. 

Pročelnik – ne mogu Vam sada odgovoriti. Ne mogu Vam sada čitati i tumačiti Ugovore.  

Kolić Miro – recite onda kada možete, ja nemam ništa protiv.  

Pročelnik – rekao sam Vam kako se postavljaju vijećnika pitanja. Vijećnika pitanja, znači 

prema Statutu i Zakonu postavljaju se pisanim putem, putem predsjednika vijeća, prije početka 

sjednice vijeća.  

Načelnik – mogu li ja znati o kojem se ugovoru radi? 
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Kolić Miro – kako ne, radi se o ugovoru između Županijske uprave za ceste, Općine Severin i 

Poduzeća za ceste. Uredno potpisan nije ništa sporno. Ovo samo molim da uđe u zapisnik. 

Predsjednik vijeća ima pitanje za načelnika. Samo da pitam po pitanju ovih semafora, vidim da 

je postavljen mjerač brzine, koliko ste upoznati sa puštanjem semafora? 

Načelnik – točno ne znam, spor je nekakav između Elektre. Elektra treba priključiti struju na 

onaj njihov priključak, kada će napraviti ne znam. Mogu se raspitati sljedeći tjedan. 

 

 

2. točka 

Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

 

Nakon glasovanja usvajanje Zapisnika izglasano je jednoglasno 8 „ZA“. 

 

 

 

 

3. točka 

Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – pročelnik bude obrazložio izmjene u Statutu. 

Pročelnik – koliko sam primijetio bilo je puno izmjena što se tiče brojeva članova vijeća, 

uglavnom bilo je dosta problema, međutim ovo bi bio neki najispravniji način. Znači, vijeće u 

svakoj osnovi ima neparan broj. Što se tiče Općinskog vijeća Općine Severin to je devet, kao 

osnova se postavlja da je devet vijećnika. U slučaju da je u tih devet vijećnika kao što u ovom 

sazivu nije zastupljen predstavnik nacionalne manjine, u ovom slučaju sprske manjine, manjina 

ostvaruje pravo na predstavnika prema posebnom Zakonu. To bi bio idući članak, i to je neka 

formacija koja u biti može dovesti do zabune. Što se tiče iduće izmjene u članu 2. to je samo 

znači štamparska greška umjesto broja 70. treba stajati broj 71. i sada što se tiče stavka 3. u 

članku 72. trgovačka društva kojima Općina Severin 100% vlasnik udjela ili dionica skupština 

trgovačko društvo, društvo čini Općinsko vijeće Općine Severin. Tu je došlo do nekakvih 

komplikacija još u prošlom sazivu. Gdje je Općinsko vijeće htjelo svojom odlukom na 

načelnika vratiti da načelnik bude skupština društva. No, međutim vijeće nema tu ovlast nego 

samo načelnik svojom odlukom može prenositi tko će biti. Na kraju sada taj cijeli postupak od 

Ureda državne uprave, gdje su po uputi od Ministarstva uprave dobili njihovu odluku da se taj 

dio Statuta uopće ne može primjenjivati dok se taj stavak ne izbaci iz Statuta. Budući da je to 

isto regulirano Zakonom. Uputom Ministarstva je predloženo da se taj stavak makne.  

Predsjednik vijeća – čuli ste pročelnika. Znači mi bi takvu odluku trebali donijeti.  

Kolić Miro – mijenjati Statut poslije Lokalnih izbora u prije svega vrlo neumjesno, to smo 

pokušali i prije izbora, no nismo donijeli odluku. Danas je ovo Vijeće izabrano od ovog naroda 

onako kako je izabrano, mislim da je izabrano legalno i da nema nikakvih problema u tom 

dijelu. Glasovati i mijenjati Statut za mandat u kojem su sastavljena ova vijeća mislim da nije 

ni pošteno ni u redu. Ne pada mi napamet da glasujem za promjenu Statuta poslije izbora. 

Mislim da politički nije dobro jer mi smo mandat svi zajedno dobili na temelju izbora koji su 

provedeni. 

Predsjednik vijeća – mali komentar na Vaše izlaganje – ovo je prošlo vijeće doneslo takvu 

odluku u kojem ste i vi sjedili zajedno sa mnom, i tu smo odradili, gdje je pročelnik objasnio i 

rastumačio, tako ne može biti. Objasnio nam je proceduru. Svatko ima pravo na svoje izlaganje 

i na svoje mišljenje. To nitko ne osporava.  
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Kolić Miro – imam još jedno pitanje za pročelnika. Ako u slučaju dođe do promjene Statuta, na 

koji način ćemo mi iz regulirati koje novih devet vijećnika u Općini Severin. Pročelniče molim 

direktan odgovor. 

Pročelnik – izgleda da su uopće nismo razumjeli. Ako mogu krenuti od početka Vašeg 

izlaganja, kao prvo za vijeće je došlo od Izbornog povjerenstva uputa da se vijeće ne formira 

prema Statutu, nego isključivo prema Zakonu, a Statut se donosi u skladu sa Zakonom. Ovo je 

znači identična formacija kakva stoji u Zakonu, novo vijeće neće imati devet, nego će imati 

deset. U osnovi vijeće ima devet, ako u tih devet nije predstavnik nacionalne manjine, on ulazi 

kao deseti. Čisto zbog jasnoće, zbog razumijevanja teksta, ovo bi trebala biti ispravna 

formulacija. I nitko neće ispasti iz ovog vijeća, i nitko neće formirati novo vijeće.  

Predsjednik vijeća dao je na glasovanje ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „PROTIV“. 

 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 

01.01.2017. do 30.06.2017. godine 

 

Predsjednik vijeća – nakon pročitane 4. točke dnevnog predsjednik je otvorio raspravu po istoj. 

Ako nema nitko ništa daje ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „PROTIV“ 

 

 

 

Točka 5. 

Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – daje ovu odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

Točka 6. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

 

Predsjednik vijeća – daje riječ gospodinu Hajtić Damiru. 

Povjerenstvo za imenovanje predlaže za  

Predsjednika – Morosavljević Jasmina, 

Za člana – Kovačić Krešimira i 

Za člana – Mareš Velimira. 

 

 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 
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Točka 7. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i proračun 

 

Hajtić Damir - Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za 

Predsjednika – Morosavljević Jasmina, 

Za člana – Sabolović Sanelu i 

Za člana – Mareš Velimira. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

Točka 8. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za školstvo, kulturu i sport 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor imenovanje predlaže za 

Predsjednika – Bota Gorana, 

Za člana – Grgić Igora i 

Za člana – Jelenić Vladimira. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

Točka 9. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za prostorno 

uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za 

Predsjednika – Bažulić Ivana, 

Za člana – Kolenko Zvonka i 

Za člana – Verić Nebojšu. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

Točka 10. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za 

Predsjednika – Sabolović Sanelu, 

Za člana – Bota Gorana i  

Za člana – Rebić Goranku. 

 

 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 
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Točka 11. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za  

Predsjednika – Hajtić Damira, 

Za člana – Kovačić Krešimira i 

Za člana – Verić Nebojšu. 

 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

Točka 12. 

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu i gospodarstvo 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za  

Predsjednika – Mareš Velimira, 

Za člana – Bažulić Ivana i 

Za člana – Valentić Ivana, 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

Točka 13. 

Odluka o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za 

procjenu štete od elementarnih nepogoda 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za  

Predsjednika – Turniški Dijanu, 

Za člana – Babec Antonia i 

Za člana – Krapec Željka. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

 

 

 

 

Točka 14. 

Oduka o osnivanju i imenovanju Komisije za uređenje svečanih 

brojeva Službenog glasnika Općine Severin 

 

Hajtić Damir – Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže za  

Predsjednika – Babec Antonia, 

Za člana – Fuček Sanju i 

Za člana – Morosavljević Jasmina. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 
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Točka 15. 

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Severin 

u Skupštinu Lokalne akcije grupe „Sjeverna Bilogora“ 

 

Predsjednik vijeća – u prošlom mandatu predstavnik je bio predsjednik Općinskog vijeća, prije 

toga je bio načelnik, što je i normalno. Načelnik bi trebao zastupati Općinu. Dajem raspravu po 

ovoj točki dnevnog reda. Pošto rasprave nema, daje ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

Točka 16. 

Odluka o imenovanju ulice u Poslovnoj zoni „P“ u Severinu 

 

Predsjednik vijeća – došlo je od Porezne uprave gdje se obavještava da je adresa u Poslovnoj 

zoni „P“ nevažeća. Obzirom da je ta adresa Poslovna zona „P“ bila kupoprodajnim ugovorom 

sa Općinom Severin prilikom kupnje zemljišta u Poslovnoj zoni „P“. Svu smo dokumentaciju 

od građevinske dozvole pa na dalje izgradili na toj adresi. Znači treba samo Odluku vijeća da 

ostane ta Poslovna zona „P“. Ako ima još kakvih ne jasnoća načelnik može pojasniti.  

Načelnik – do sada još nije niti jedno Općinsko vijeće kako je ta cesta napravljena dobila svoje 

ime. Ugovori koji su sklapani između Općine Severin i kupaca je sklapana na Poslovna zona 

„P“. Trebamo donesti ime ulice, a brojeve će dodijeliti katastar. Mi trebamo samo napraviti 

odluku kako će se ona zvati. I donesti na katastar da ju oni evidentiraju.  

Predsjednik vijeća – daje odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

Točka 17. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 

na području Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – pročitao odluku te otvorio raspravu po ovoj točki. 

Kolić Miro – a šta je sa izgrađenim objektima koji nisu u skladu sa ovom odlukom, što ćemo 

sa njima?  

Načelnik – to su stari postojeći objekti. Mislim da sada nemamo niti jednoga koji prelazi 

količinu onoga što nije u prostornom planu.  

Kolić Miro – upitao ponovno isto pitanje. 

Predsjednik vijeća – pročitao iz Odluke članak 18. koji glasi: Posjednici domaćih životinja koji 

drže domaće životinje na području na kojem je ovom Odlukom zabranjeno njihovo držanje 

dužni su iste izmjestiti sa spomenutog područja najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja 

na snagu ove Odluke. 

Kolić Miro – i ja sam to pročitao, a oni koji to nisu pročitali znadu za šta glasuju. Ja ću glasovati 

protiv ove Odluke, jer sa ovime ugrožavamo masu stanovniku ovog dijela. U šest mjeseci je to 

ne izvedivo, i time građanstvo dovodimo u vrlo neugodnu situaciju. Ali većina će odlučiti, no 

ja ću biti protiv ovog.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još komentara? Ako nema daje odluku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 7 „ZA“ i 1 „PROTIV“. 



8 

 

Točka 18. 

Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja 

 Vatrogasne zajednice Općine Severin za 2016. godinu 

 

 

Predsjednik vijeća – otvaram raspravu po ovoj točki Dnevnog reda. Pošto rasprave nema dajem 

ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

Točka 19. 

Zamolba – Vere Trbojević 

 

Predsjednik vijeća – slijedeće imamo zamolbu gospođe Vere Trbojević. Mislim da o ovoj 

zamolbi nemamo šta raspravljati. Gospođa ima prebivalište koliko vidim Mali Grđevac 1. To 

je ona gospođa kod koje je bio požar. Vera Trbojević traži novčanu pomoć jer joj je izgorio 

štagalj i štala. Otvorio je raspravu po ovoj točki. 

Kolić Miro – objekt je izgorio na prostoru Općine Severin. Prema tome ako smo dotle dogurali 

da se uopće ne mora o tome razgovarati, da ne pomognemo, glasovao bih za bilo koga. I za bilo 

koji objekt koji se nalazi na prostoru Općine Severin. Moj glas će biti da se podrži koliko to 

dozvoljava Općinski proračun. Prema tome molim da o ovome glasujemo. Moj prijedlog je da 

se isplati u skladu sa mogućnostima, a koji je to iznos načelnik može reći.  

Bažulić Ivan – ja nisam da joj se daju novci.  

Kolić Miro – predsjedniče ja sam dao svoj prijedlog. Molim da o njemu glasujete.  

Bažulić – ako budemo glasovali, ja nisam da se daju novci, već da se kupi šta treba. A ona može 

novce dobiti i ne napraviti ništa.  

Kolić Miro – ja ću dati prijedlog Odluke: da Općinsko vijeće pomogne dotičnoj gospođi u 

iznosu od 5.000,00 kuna u materijalnoj protuvrijednosti. Molim da o tom prijedlogu  glasujemo. 

Predsjednik vijeća – imamo prijedlog gospodina Kolića te ga dajem na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGLASNO 8 „ZA“. 

 

 

 

 

Točka 20. 

Razno  

 

Predsjednik vijeća – otvorio zadnju točku ove 1. sjednice Općinskog vijeća. Problem je veliki 

što se tiče doktora. Moramo osigurati ovdje doktora. Ovo kako se gore radi je žalosno.  

Načelnik – možemo napraviti samo dopis prema Domu zdravlja, i sugerirati nešto da se napravi. 

Ne znam šta bi drugo mogli? Da se uskladi radno vrijeme.  

Kolić Miro – i ja bih to pitanje bio isto postavio, mogu samo da se uključim u diskusiju. U 

Statutu Općine Severin piše da smo mi dužni osigurati zdravstvenu zaštitu stanovnika svoje 

Općine. Odluka o tome dijelu je na Općinskom vijeću i na Općinskom načelniku. Naša je 

zakonska obveza da rješavamo predškolski odgoj što smo relativno i riješili, a što se tiče 

zdravstvene zaštite to nismo ništa riješili. Mi to možemo raznim metodama to riješiti, možemo 

liječnika naći sami, i možemo liječnika sufinancirati, mi možemo liječnika uvesti, i možemo 

napraviti što želimo. A, ta priča da će nama netko sa strane zbog nedostatka doktora to riješiti, 
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znate to je priča za mljekaru koje više nema, ili u birtiji kada se sastanemo. Neka načelnik dade 

prijedlog rješenja za iduće vijeće i da se donese odluka o tom dijelu šta i kako. U Hrvatskoj fali 

oko 300 liječnika, i sada kažete kako će netko dopisom doći u Severin. Mi smo na potezu sa 

konkretnim mjerama.  

Načelnik – glupost. Šta će Općina Severin uvesti doktora bude zaposlen u Općini Severin i 

raditi će u ambulanti.  

Predsjednik – to je problem u zadnje dvije-tri godine.  

Kolić Miro – mi smo pripojeni timu Bjelovar, ambulanta Severin. Nitko to nama neće riješiti 

osim nas. Kojim načinom? Samo konkretnim metodama. Rekao sam svoje mišljenje.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još kakvih pitanja? Ako nema, završavam ovu 1. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Severin. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 

Sjednica završila u 21:08 sati. 

Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

      Općine Severin 

    Morosavljević Jasmin 


