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               REPUBLIKA HRVATSKA 

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   OPĆINA SEVERIN 

                                    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

U Severinu, 13.10.2017. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane dana 13.10.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati. 

 

 

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

Mitrović Marinko, Morosavljević Jasmin, Sabolović Sanela, Verić Nebojša. 

 

Odsutni vijećnici: Bota Goran, 

 

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

Babec Antonio – komunalni redar, Kolenko Zvonko – predsjednik MO Orovac, Inka Maletić – 

novinarka Bjelovarskog lista i Kovačić Dijana – zapisničarka. 

 

 

Dnevni red: 

 1. Aktualni sat, 

 2. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

 3. Odluka o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za    

     period od 01.01. 2017. – 30.06.2017. godine, 

 4. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Jedinice lokalne samouprave, 

 5. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin, 

 6. Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Severin, 

 7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu, 

 8. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, 

 9. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu, 

10. Analiza i rasprava stanja u NK „Slavija“ Severin i  

11. Razno. 

 

 

Predsjednik vijeća otvorio 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin. Odmah bih na 

spomenuo dopunu Dnevnog reda pa bih pod prvu točku stavili Prisegu vijećnika, znači druga 

ide aktualni sat i na točku šest dobili sada na stol prije sjednice, pošto se odnosi na petu odluku, 

šestu točku stavljamo Odluka o djelatnostima za davanje u zakup poslovnog prostora. Tako da 

bude trinaest točki Dnevnog reda. 
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Dnevni red nakon nadopune: 

 1. Prisega vijećnika – Marinko Mitrović, 

 2. Aktualni sat, 

 3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

 4. Odluka o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za  

     period od 01.01.2017. – 30.06.2017. godine, 

 5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Jedinice lokalne samouprave, 

 6. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin, 

 7. Odluka o djelatnostima za davanje u zakup poslovnog prostora, 

 8. Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Severin, 

 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2016. godinu, 

10. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, 

11. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu, 

12. Analiza stanja u NK „Slavija“ Severin i 

13. Razno. 

 

  

Predsjednik vijeća upitao ima li još tko kakvu nadopunu ili primjedbu na Dnevni red? Te je dao 

Dnevni red na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno usvajanje Dnevnog reda sa 9 „ZA“. 

 

Predsjednik vijeća – prelazimo na 1. točku dnevnog reda, zamolio je sve prisutne da se ustanu 

kako bi pročitao prisegu za gospodina Marinka. 

 

„Prisežem svojom čašću da ću svoju dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Severin 

obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, 

Zakona i Statuta Općine Severin, ta da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Severin“. 

 

Mitrović Marinko –  nakon pročitane prisege rekao da priseže.  

 

Nakon toga je i potpisao svoju prisegu. Ostali vijećnici su mu čestitali. 

 

Predsjednik vijeća – evo možemo dalje nastaviti sa sjednicom.  

 

2. točka 

Aktualni sat 

 

Kolić Miro – kratko pitanje. Općina Severin je jedina općina koja nije proglasila elementarnu 

nepogodu. Zašto nije proglašena elementarna nepogoda?  Mi smo jedini uskraćeni da dobijemo 

neka sredstva. Ako može nekakvi odgovor dobro, ako ne može opet dobro. Preživjeti će ovaj 

narod i bez toga. 

Načelnik – elementarna nepogoda nije proglašena. Mogu reći da je bilo samo dva upita da se 

proglasi elementarna nepogoda od stanovnika cijele općine.  

Kolić Miro – ne mogu vjerovati na ovaj odgovor. Znači Vi ste smatrali da ne treba, da li je bilo 

upita dva ili dvadeset i dva to uopće nije bitno. Mi smo ovdje da štitimo interes kućanstva ove 

općine. Ja samo pitam zašto to nismo učinili? I sada nema povratka to je završena priča.  

Kovačić Krešimir – vezano je za našeg doktora ili doktoricu. Preko nekih saznanja Općina 

Kapela je dobila doktora na dva ili tri dana, dok taj doktor radi i u Zrinskom Topolovcu.  Molio 
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bih da razmotrimo postoji li mogućnost da se zaposli doktor za stalno. I tko ima nadzor nad 

izvođenjem radova na zgradi doktorice i trgovine? 

Načelnik – pitanje doktorice, mislim da smo to već par puta raspravljali da nije u našoj 

nadležnosti, mislim trebamo mi voditi brigu o tome. Što se tiče svega mi smo ponudili i stan i 

uređenje toga Doma zdravlja, koliko znam nema doktora. U slijedeće vrijeme ću biti stalno 

dosadan u Domu zdravlja Bjelovar, dok god ne dobijem neke pametne odgovore. Bilo je to i 

prošle godine, traženo je i pismenim putem. Nikada nije odgovoreno da neće biti doktor. Uvijek 

je odgovoreno da će biti doktor kroz jedno izvjesno vrijeme. I to se tako stalno vuče. Pokušati 

ćemo to riješiti. A, što se tiče nadzora nad radovima je MPlan, Malčić Hrvoje.  

Kolić Miro – postavio bih drugo pitanje. Tko je nadležan, pošto je semafor na ulazu u Severin, 

mislim na ulazu od Daruvara u Severin nagnut 40 cm. Tko bi to trebao izravnati i tko je potpisao 

da tako što uopće može funkcionirati? Ako ne vjerujete možete si otići pogledati. Prema tome 

u Severinu može sve.  

Predsjednik vijeća – evo možda ja mogu da ti odgovor, neki dan sam bio kod načelnika, mislim 

da on nije tako postavljen, nego je u zadnjih par dana trknut kamionom. Udarac ima stupcu.  

Načelnik – nadležnost semafora nije na Općini Severin, već Hrvatskih cesta. 

Kolić Miro – volio bih da je nešto u nadležnosti općine. 

Bažulić Ivan – taj semafor uopće ne reagira na brzinu u vožnji. Znači opet ista stvar što se je i 

događalo, može se voziti kao god. Jedino reagira kada stisne netko tamo ono dugme ili ako 

dođeš od Severina i Dautana, a ako ideš pravo nema teorije. 

Predsjednik vijeća – Vi stariji vijećnici znadete da sam ja davao primjedbu oko semaforu na 

križanju. Došao je taj semafor, ali isto nisam zadovoljan sa njim. Vidjeti i pitati kao i u 

Ždralovima kada dođe da 60 da se pali crveno. Vidjeti možda i sa policijom. Tu je ravnica tu 

se vozi jako brzo i preko stotke. Ajmo reći tako da taj semafor nema nekakvu ulogu.  

Načelnik – taj semafor je stavljen sada tako da tako radi i da tako reagira. I da ne stvara malo 

veću gužvu. On može raditi kako se dogovorimo. Danas sam razgovarao sa Jelićem koji vodi 

taj dio, rekao je da slijedeći tjedan mi možemo otići u suglasnosti sa policijom normalno, da se 

ne stvara neka velika gužva. I sami vidite da se auti zaustavljaju, nisam još niti jedan put 

primijetio da je koji provezao se nekom većom brzinom, kroz crveno. Može se staviti da nakon 

60 se pali crveno, i struka će utvrditi šta je bolje.  

Predsjednik vijeća – ja mislim da bi trebalo na 60 da ga pali, nije stvar što će zaustaviti nešto 

prometa, križanje je tu dućan je tu djeca idu u školu preko ceste. Mislim da će biti manje bolno 

da se zaustavi malo ponekad promet, nego da opet bude poginulih.  

Mareš Velimir – znači to je državna zemlja prema šumi u Dautanu, bio je put nekada ali je to 

zarašteno, do te zemlje doći je jedino od privatnih ljudi. Od pruge ravno pa desno.  

Načelnik – što znači da se ne može proći preko pruge. Imamo javne radove, otići ćemo dolje 

pogledati, budemo ga napravili. Treba otići pogledati na licu mjesta što treba napraviti.  

Kolenko Zvonko – samo bih pitao u vezi javnih radova – čije se ono gore iza Tihomirove kuće, 

ja mislim da je ono općinsko – da se ne očisti. Ja koliko znam da je općinsko. Preko puta Željka 

Sabolovića.  

Načelnik – to je Raičevo.  

Kolenko Zvonko – onda ćemo njega pritisnuti da to očisti.  

Mitrović Marinko – mene zanima  zemljište – što je u nadležnosti Općine Severin – dolje kod 

Sajmišta – pet godina već stoji, šest, sedam godina idemo raspisati neki natječaj, idemo dati 

nekome za jednu lipu, do sada nije bilo niti pokošeno. Sada je pokošeno prije par dana. Iznajmili 

smo komunalcu, idemo to dati nekome za jednu kunu, ali da tamo netko nešto tamo radi. Takav 

prostor stoji već tolike godine. Mislim da se vaga isto treba vratiti u funkciju. Treba se raspitati 

kako da se vrati u funkciju. 70% ljudi je koji nemaju vagu i trebaju je koristiti. Ne znam 

načelniče kakav je plan za to, evo malo da se na tome poradi, da ćemo dati nekome da tu nešto 

radi. Samo da ne bude to prazno.  
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Predsjednik vijeća – točno. Mi u točki dnevnog reda imamo što ćemo donijeti, na koji način 

iznajmljivanja. Donese se odluka da iznajmljujemo. Kompletno što se tiče toga dijela dolje 

također moramo donijeti odluku da li ćemo dati nešto u namjeni ili ćemo iznajmiti za (šta da 

kažem bilo šta). Ili zatražiti interese da li ima tko da vodi možda trgovinu građevinskog 

materijala ili bilo šta. Što se tiče same vage, vaga je trošna. Možemo ponovno pokrenuti i 

zatražiti koliko bi koštala obnova vage. Mislim da ne bi imala funkcije jedino novu na tom 

istom mjestu napraviti. Ako vijeće odluči da je treba renovirati ili treba novu na isto mjesto 

napraviti … 

Mitrović Marinko – načelniče složi ti nekakav plan. A mi smo da to podržimo. Donesi tri ili 

četiri prijedloga za iduće vijeće.  

Fuček Stevo – u vezi te vage mi možemo sada raspravljati da li je vaga ne ispravna ili ispravna, 

to treba zvati stručnjaka koji se razumije u vage. Mi možemo samo nagađati, neka stručnjak 

kaže da li je ispravna ili ne. Što se otkupa tiče, to će biti teško jer su sva otkupna mjesta već 

određena. A možda se pokrene nešto, ne znam. Mislim da će se to teško pokrenuti.  

Mitrović Marinko – mi smo to sve zapustili.  

 

3. točka 

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

 

Predsjednik – zapisnik ste dobili. Ima li tko kakvu primjedbu na zapisnik? Primjedbi nema. 

Predsjednik - Usvajanje zapisnika daje na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja usvajanje Zapisnika izglasano je  jednoglasno 9 „ZA“. 

 

 

4. točka 

Odluka o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

za period od 01.01.2017. – 30.06.2017. godine 

 

 

Kolić Miro – gospodine predsjedniče str. 12. stavka 100403 Cestovna infrastruktura – ima da 

je potrošeno 397.042,74 kn., prema tome ja bih molio obrazloženje jer ovoga u proračunu za 

2017. nema.  

Kovačić Dijana – evo mogu ja. P.Z.C. 210.419,88 kn je išlo za cestu Severin – Dautan. Slijedeći 

račun na 119.500,00 kn su semafori kod škole. 43.309,71 kn je parkiralište kod škole i 

23.813,15 kn parkiralište kod doktorice.  

Načelnik – još je bilo dugovanja od prošle godine 270.000,00 kn za cestu Orovac – Ciglena.  

Kolić Miro – ja nigdje ne vidim račun za Orovac – Ciglenu. Ja ne znam zašto ga nema, ili je 

plaćen ili nije ja nemam pojma. Nema nigdje računa Orovac – Ciglena, ako ja dobro ne vidim 

dajte me demantirajte i recite gdje je?  

Kovačić Dijana – tu ga i ne može biti zato jer je to od 01.01. do 30.06.2017. godine. 

Kolić Miro – da li je plaćen cesta Orovac – Ciglena? Da li je plaćen u ovih prvih šest mjeseci 

ove godine?? 

Načelnik – ne kompletno.  

Kolić Miro – mi raspravljamo o izvještaju za prvih šest mjeseci 2017. godine. U tom intervalu 

je plaćeno dio sredstava za cestu Orovac – Ciglena. Kojih nema u ovom izvještaju. I sada ja 

kao vijećnik ne am gdje se nalazi dvjesto i nešto tisuća kuna. Toga nema u ovom dokumentu.  

Načelnik – tu ga niti ne može biti jer je to rađeno za ovaj dio proračuna 2017. Ovaj proračun tu 

što je to se tiče ove godine.  
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Mitrović Marinko – ma ništa nije sporno, ja ti podržavam uvijek kada imamo odluku Orovac – 

Ciglena. Doneseno je ,napravljeno je i mora biti plaćeno. Nisam bio zadnja ta dva vijeća, kada 

je tako ispalo, imamo li mi odluku za ovih drugih 119 i 43 tisuće kuna, imamo li kakvu odluku 

za to plaćanje? Samo me to zanima. Odluka da idemo u izgradnju 300 tisuća kuna, za asfalt u 

Severinu dolje, semafore da li imamo odluku da ćemo to utrošiti 300 tisuća kuna da svi vijećnici 

znaju i da ja mogu reći susjedu da smo donesli odluku za 300 tisuća kuna za to. Lijepo je vidjeti 

to da je napravljeno, pohvaljujem to, ali da li imamo odluku? 

Načelnik – ne ću ti točno reći da li imamo odluku, ali ću ti točno reći da si bio na vijeću, dok 

sam ja rekao da smo sa županijom, sa županom potpisali … 

Mitrović Marinko – Dijana imamo li odluku? 

Kovačić Dijana – nemamo. 

Mitrović Marinko – hvala lijepo, nemam više šta za reći. Bez odluke ne vrijedi ništa.  

Fuček Stevo – sada se radi panika, kada se je glasalo netko je zatražio odluku, a ti si Marinko 

rekao da ne treba odluka samo neka se gradi. Što se napravi to će ostati tu. To su tvoje riječi. 

Od riječi do riječi.  

Bažulić Ivan – na jednom od vijeća je bilo da se suglasimo da li smo za da se ona cesta dolje 

asfaltira.  

Kolić Miro – ovdje se radi o vrlo ozbiljnim stvarima, onda se to ne izvitoperi.  

Predsjednik – ovo tu i nije moglo biti prikazano jer se radi u periodu do 30.06.2017.  

Kolić Miro – proračun Općine Severin predviđa sredstva da se zatvori u dva perioda cesta 

Orovac – Ciglena. Pola 2016. a pola 2017. godine. I to je uneseno u proračun za 2016. i uneseno 

je u proračun za 2017. godinu taj dio sredstava. Nema šanse da bih ja za ovo glasovao. Ovaj 

izvještaj je lažan, i da nije u skladu sa proračunom. I ne mogu ovo podržati.  

Predsjednik vijeća je dao 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

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

 

 

Točka 5. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Jedinice lokalne samouprave 

 

Predsjednik vijeća – ova odluka se odnosi na ovaj dio čestice preko puta općine. Te zamolio 

načelnika za pojašnjenje ove odluke. 

Načelnik – mogu pojasniti. Radi se multifunkcionalnoj zgradi, kojoj ističe građevinska dozvola, 

3.11. ove godine. Znači da bi trebali započeti radove. Radi se o tome, o ono prijašnje vijeće nije 

htjelo donijeti takvu odluku. Iz kojih razloga, da li političkih ili pred izborne kampanje, ne 

znam. Traženo je da se ta suglasnost napravi, da se javimo na natječaj i ta odluka nije nikada 

donesena. Ili znači da sada počnemo gradnju u tom dijelu, ili da istekne građevinska dozvola. 

Ako ćemo se javljati na natječaj može max. 10% od ukupne vrijednosti da se napravi. Preko 

10% se ne smije napraviti, jer više nemaš pravo javljati se na natječaj za sufinanciranje. Projekat 

je vrijedan 4. mil. kuna.  

Predsjednik – načelnik je obrazložio. Znači treba donesti odluku da li ćemo ulagati ili nećemo. 

Evo otvaram raspravu. 

Mitrović Marinko – po meni tu nema razmišljanja, rekli smo da ćemo tu nešto graditi, i vrijeme 

nam istječe i treba udariti kamen temeljac i početi raditi.  

Kolić Miro – Općinsko vijeće je donijelo da idemo u izgradnju multifunkcionalne zgrade. I 

nikakvih zapreka nije bilo, da se to i učini. Potrošili ste u ovoj stavki 300 tisuća kuna bez pitanja, 

bez odluke i sada imate hrabrosti prozivati neke, zašto nije započeta multifunkcionalna zgrada 

koju ste imali odluku i sve da raditi. Ta odluka postoji. 
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Mitrović Marinko – odluku o izgradnji multifunkcionalne zgrade Općina Severin tu nema. 

Nismo je nikada donesli. Nego smo pitali kada će biti komisija koja će provoditi to, kako je 

napravljen plan recimo garaže, tko je to napravio. Rekli smo da se napravi komisija koja će reći 

hoćemo to, to i to na toj parceli. Ali, nismo je nikada odradili, niti imenovali komisiju koliko ja 

znam. Odluku o gradnji multifunkcionalne zgrade nemamo. To je moje mišljenje, a i može se 

provjeriti i u arhivi.  

Kolić Miro – da ne ostane ne zapisano – projekti za multifunkcionalnu zgradu su napravljeni i 

nema izmjena, da li je tako načelniče?  

Načelnik – napravljeno je da. 

Kolić Miro – prema tome svi oni koji ne znaju projekti su napravljeni i moglo se je graditi kada 

ste htjeli.  

Predsjednik vijeća – koji to mi? 

Kolić Miro – pa mi svi.  

Načelnik – moglo se je graditi ili se nije moglo javiti na natječaj.  

Predsjednik vijeća – ima li još tko kakav komentar na ovu odluku, ako nema dajem ju na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“. 

 

 

točka 6. 

Odluka o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – takvu odluku imamo još iz 2010. godine, no imam nekih preinaka u samom 

uvodu. Evo ako tko imam kakvih pitanja…. 

Mitrović Marinko – mislim da kada načelnik donese odluku treba izaći pred vijeće i kaže ja 

dajem tu zgradu npr. Peri Markoviću. I mi kao vijeće kažemo da ga podržavamo. Mislim da ne 

može on dati nekome a da mi ne znamo kome je dao, ne znam da li to piše u ovo j odluci. Nisam 

čitao priznajem.  

Načelnik – piše da komisija otvara ponude i da komisija izabire povoljnu ponudu.  

Kolić Miro – načelnik ima ovlasti da dade po ovim papirima koje imaš da svaki objekt dade  u 

zakup i da ne mora pitati vijeće. Natječaj raspisuje Javni natječaj i ne mora niše pitati vijeće. 

Mitrović Marinko – onda nije dobro.  

Kolić Miro – komisija će otvarati ponude, i da vidi koja je najbolja i na prijedlog komisije će 

on dati u zakup. Vijeće neće ništa o tome odlučivati.  

Hajtić Damir – čl. 36. piše.: „Za slučaj da kupac poslovnog prostora u roku od deset (10) godina 

od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora prestane u istom obavljati 

djelatnost, Općina ima pravo nazad kupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni koju je 

kupilo istu“. Hoću reći znači, netko može imati osam godina netko prekine sa nečime i mi 

idemo kupiti po istoj cijeni, a on je osam godina uživao badava u poslovnom prostoru. I mi mu 

budimo platiti isto pod šta smo i kupili. I prodali smo i kupiti ćemo nazad. 

Kolić Miro – upitao Hajtić Damira da li mu smije pljeskati? Da ne misliš da je provokacija. 

Onda ću ti zapljeskati.  

Hajtić Damir – znači treba biti tu umanjeno po znači nekakvim mjesečnim najmovima. Tu bi 

trebalo biti isto kao i sa zemljom. Znači ako ne platiš uzimamo ti sve.  

Kolić Miro – ovo je vrlo važno što ćemo sada donašati. Ovo što je sada Hajtić napravio je 

odlična stvar. Ovo su pravilnici po kojima ćemo donašati stvari. Načelnik ima pravo raspolagati 

imovinom i može napraviti što god želi. Prema ovim pravilima što su sada na stolu. Marinko je 

napomenuo da nešto ide u drugom pravcu, da li vi to sada razumijete ili ne, uopće nije riječ o 
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dućanu ni o sajmištu. Kada smo radili ugovore za industrijsku zonu onda smo rekli da ćemo to 

otkupiti za 50% vrijednosti, a sada predlažemo 100%. uglavnom predlažem da ovu točku 

skinete sa dnevnog reda da se to dorati, jer to je preozbiljna stvar sa kojom bi se mi igrali.  

Kovačić Krešimir – čita čl. 16 jer je Marinkovo pitanje vezano za taj članak. Znači u tom članku 

treba stajati da općinski načelnik u dogovoru sa vijećem može donesti odluku.  

Mitrović Marinko – ja imam svoj stav, i to branim. Dok sam ja slušao sve druge tako mi je i 

bilo stalno. A, sada razmišljam samostalno.  

Fuček Stevo – opet se niste razumjeli.  

Kolić Miro – po Statutu i Ustavu Republike Hrvatske i po pravilima Statuta Općine Severin 

načelnik raspolaže sa imovinom, to je meni jasno i uopće nema oko toga dileme. Ovo što neki 

kažu nema prodaje, šta nema prodaje sve se može prodati. Mi možemo u odlukama stvari 

ograničiti, to ovdje nismo napravili. I vi od glasujte kako hoćete. Ja o tome neću glasovati.  

Bažulić Ivan – možemo li sada ovog trenutka ovo dopuniti?  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još tko kakav prijedlog osim ovog gospodina Kolića?  

Babec Antonio – evo uključio bih se jer sam bio uključen u izradu toga. Znači što se tiče zakona 

što je rekao gospodin Kolić, to je sve u skladu sa zakonom. A ovo ostalo su sve vaše želje. Ovo 

je odluka koja mora biti. Znači imali smo takvu istu odluku 2010. godine, donesenu potpuno 

istu sa istim riječima. Tada se niste bunili. Sada se bunite a sve je u skladu sa zakonom. To je 

odluka koja se temelji na zakonu. Znači, načelnik ima pravo i obavezu raspisati natječaj o 

zakupu prostora. Načelnik Vam je dao dodatnu odluku gdje on traži dopuštenje od Vas da se u 

tom prostoru koje je namijenjeno za iznajmljivanje bude odredilo vijeće. Znači vijeće bude 

odredilo koja djelatnost bude bila. Ne znam u čemu je sada problem. Rekli ste za dvije izmjene. 

I sada bi vi to skidali sa dnevnog reda a može se sada doraditi. Najlakše je skinuti sa dnevnog 

reda i šta smo onda dobili? Još tri mjeseca ne bude opet to doneseno za tu izmjenu.  

Predsjednik vijeća – predlaže stanku da se napravi izmjena u odluci.  

 

Stanka: 19:20 do 19:45 sati. 

 

Predsjednik vijeća – nastavljamo sa  sjednicom, napravile su se izmjene oko Odluke o zakupu 

i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin. 

Predsjednik vijeća je čitao izmjene dok su ostali vijećnici pratili ispravke po odluci. 

Nakon pročitanih izmjena dao je takvu odluku na glasanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“. 

 

 

točka 7. 

Odluka o djelatnostima za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

Predsjednik vijeća – radi se o zgradi gdje je doktorica bila i trgovina. Bilo je najviše upita za 

trgovinu mješovite robe. Ima li prijedloga? Imamo dva prijedloga – trgovinu mješovitom robom 

i vrtić, te može se krenuti na glasanje. 

 

Prijedlog za trgovinu mješovite robe – daje se na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 5“ZA“, 3„SUZDRŽANA“ i 1„PROTIV“. 
 

Prijedlog za vrtić – daje se na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 4 „ZA, 2„SUZDRŽANA“ i 3„PROTIV“. 
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Predsjednik vijeća – znači prošla je Odluka za trgovinu mješovitom robom. 

 

 

točka 8. 

Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – dobili ste prijedlog od gospodina načelnika, načelnik traži da se koeficijent 

obračuna na 2,50.  

Bažulić Ivan – dao je prijedlog da koeficijent bude 2,30.  

Mitrović Marinko – moj prijedlog je kada načelnik većini sam načelnik odlučuje neka si odluči 

sam o svojoj savjesti. (tražio da se to zapiše i da stoji u zapisniku). I ako kaže toliko i toliko ja 

ću ga podržati.  

Kolić Miro – u ovom slučaju ne znam koji je povod da se traži povećanje, u ovom času broj 

stanovnika u općini pada, ne vidim niti jedan razlog da bi došlo do povećanja. Ja nisam za 

nikakva povećanja nikome, i prema tome neću glasovati. 

Predsjednik vijeća – načelnik je dao svoj prijedlog. Mi smo u prošlom sazivu vijeća, ne znam 

da li je bilo argumenata pustili na 1,70. Smanjili smo mu plaću. I toga trenutka je isto bilo za 

potrebe smanjenja plaće. Načelnik je dao svoj prijedlog Bažulić Ivan je dao svoj prijedlog pa 

ćemo glasovati.  

Za prijedlog gospodina Bažulić Ivana da koeficijent bude 2,30 daje se na glasovanje. 

 

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

 

Za prijedlog načelnika da koeficijent bude 2,50 daje se na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 1 „ZA“, 2 „PROTIV“ i 6 „SUZDRŽANA“. 

 

 

točka 8. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2016. godinu 

 

Predsjednik vijeća – neka nam Antonio malo pojasni.  

Babec Antonio – mogu objediniti i odmah slijedeću točku koja dolazi odmah nakon ove, pošto 

se vežu jedna za drugu. Sukladno zakonu o civilnoj zaštiti svake godine moramo donesti analizu 

iz prethodne godine, i plan za iduću godinu, što redovito to i obavljamo. Tako smo i ove godine 

dostavili Vijeću na usvajanje Analize i Plana. Početkom iduće godine biti će izmjena postrojbe 

i povjerenstva. Sukladno time biti će napravljen i plan, odnosno procjena rizika, tako da će biti 

nešto više o civilnoj zaštiti, a ovo je što moramo po zakonu usvojiti svake godine.  

Kolić Miro – koliko se ja sjećam da nije načelnik zadužen za civilnu zaštitu ili nije? Ili sam 

nešto pobrkao. 

Babec Antonio – načelnik je stožera zadužen, a ja sam za administraciju. 

Kolić Miro – tko Vas je imenovao? 

Babec Antonio – načelnik me je imenovao. 

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

 

 

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

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Severin za 2017. godinu 

 

Predsjednik vijeća – ova točka dnevnog reda veže se na prethodnu. Upitao ima li tko kakav 

komentar? Ako nema dajem ovu točku na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“. 

 

 

točka 11. 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

 

Predsjednik vijeća – evo imamo tu komunalnog redara.  

Babec Antonio – što se tiče izmjena o komunalnom redu, radi se o tome da u samom uvodu se 

dodaju brojevi Narodnih novina, u kojem su izmijenjeni neki članci o zakona o komunalnom 

gospodarstvu. Direktno se ne odnose na članke koji govore o komunalnom redu, ali svejedno 

moramo imati što smo dobili opasku od drugostepenog nadležnog tijela, odnosno županije. 

Smatrali smo da je potrebno, pošto više nemamo Severinskog komunalca, znači u članku 41. 

stavili smo da se briše te da se dodaje fizička ili pravna osoba s kojom je potpisan ugovor o 

održavanju javnih površina. Nema smisla da stoji unutra ako ga više nema. Te je u potpunosti 

pročitan članak 41.  

Kolić Miro – zamolio je da me se na njegovu adresu dostavi spisak javnih površina u pisanom 

obliku, na prostoru Općine Severin. Mislim da je to izvedivo, a Vi odredite rok.  

Predsjednik vijeća – dobiti ćete na kućnu adresu traženo. Te, upitao ima li komentara po ovoj 

odluci, ako nema daje ju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“. 

 

 

točka 12. 

Analiza i rasprava stanja u NK „Slavija“ Severin 

 

Predsjednik vijeća – nemate u materijalima, pa evo koji niste upućeni, nisam ni ja do nema 

dugo bio. Saznao sam iz medija, kolega prijatelja nogometni klub od ove jeseni se ne takmiči 

niti u jednoj ligi. Klub je znači kako su mi rekli stavljen u fazu mirovanja. Razlog je navodno 

što nema igrača. Ja sam saznao slučajno. Nitko nije zatražio ni pomoć tu od općine, ni načelnika. 

da se vidi šta sada i kako to je ipak naše tu još jedna površina za održavati. Tu ima i inventara, 

znači od kosilice, traktora koji stoji vani. Znači po meni bi trebalo napraviti inventuru. Imate li 

kakvih pitanja ili prijedloga slobodno recite.  

Kolić Miro – zahvalio predsjedniku što je stavio ovu točku na dnevni red. Nakon dugo vremena 

imamo i nekih dobrih stvari. Nadam se da će i u buduće u vašem daljnjem radu biti i drugih 

dobrih takvih stvari oko toga. Općina Severin i Općinsko vijeće je dosta novaca uložilo u taj 

dio, i tu imovinu, sjećate se da sam ja dosta puta zatražio završno izvješće, no nisam ga dobio. 

Imate li kakav dokument da NK „Slavija“ više ne funkcionira? Samo pitam na temelju čega ste 

to stavili na dnevni red?  

Predsjednik vijeća – nadao sam se da će doći neki pisani trag da sam tražio, no i kontaktirao 

sam i sa Savezom i nije to rekla kazala. Od ljudi koji su u upravi tražio sam da nam dostave ….  

Kolić Miro – predlažem da se glasuje da se izabere povjerenstvo koje će jednostavno preuzeti 

imovinu. Pitam se zašto to do sada nije učinjeno? Predlažem da se na ovom vijeću donese 

odluka da se formira povjerenstvo, ili zaduži načelnik, kako hoćete, uglavnom da se nekoga 
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zaduži i da se to jednostavno pospremi i da onome kome pripada, a pripada po zakonu Općini 

Severin. 

Predsjednik vijeća – i ja sam za da komisija izađe.  

Načelnik – ne ide to baš tako, novi zakon o udrugama, svaka udruga ima svog likvidatora, koja 

je dužna da to odradi. Klub nije ugašen. 

Mitrović Marinko – ovo sve treba pospremiti na jedno mjesto, pokrenuti ponovno upravu.  

Kolić Miro – ovo je školski primjer gdje mi trebamo reagirati, napraviti onako kako treba. Ja 

nisam vidio Statut ima li likvidatora ili nema. Samo znam da financijski izvještaj koji sam ja 

tražio, kada sam vodio financije nisu jedino oni dostavili. Da li tu ima posla i za nekoga druga 

ja o tome ne bih. Davali smo dovoljno sredstava i to puno više nego sve druge općine, i nitko 

ne može reći da smo prema klubu bili maćeha. Gdje su ti novci završili, to ja ne znam niti ću 

istraživati. Još jedanput treba provjeriti statutarno da li je uopće predana dokumentacija 

registracija udruge sa likvidatorom ili ne ja to ne znam i ne mogu to odgovoriti. Stanje je slično, 

ne ću reći isto kao i u komunalcu, prema tome provjeriti i povaditi dokumente, vidjeti sa 

savezom šta to je, i jednostavno to riješiti. Što se tiče imovine, molim da o mome prijedlogu 

Vijeće glasuje.  

Verić Nebojša – po Statutu bi svaka udruga trebala izabrati svog likvidatora, ako se u slučaju 

udruga ugasi znači ostaje likvidator za rješavanje imovine.  

Načelnik – da to nemaju ne bi se mogli niti takmičiti.  

Predsjednik vijeća – prijedlog što je Miro rekao da se stanje inventara popiše i preuzme, a ovaj 

drugi papirnati dio imamo mi Komisiju za sport i kulturu i oni neka odrade svoj dio. Pa ćemo 

dobiti papirnato na vijeće da budete svi upoznati sa time. Te je upitao tko je za taj prijedlog. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 9 „ZA“. 

 

točka 13. 

Razno 

 

Predsjednik vijeća – upitao ima li tko što dodati pod ovom točkom? 

Kovačić Krešimir – vezano je za naganjanje lokalnih pasa djece i starih ljudi.  

Predsjednik vijeća – zna li se čiji su psi? 

Kovačić Krešimir – psi su od Borko Spomenka. Redovito se naganjaju djeca što moja što tuđa 

djeca i jedan dan su naganjali Mladena Kuštrića.  

Babec Antonio – evo ja ću se uključiti pošto je ovo upućeno prema meni. Poznat mi je taj slučaj. 

U nekoliko navrata sam već bio tamo, dotični ima neke strahove. Rekao sam mu da psi moraju 

biti vezani. Uhvatiti bih ga morao na licu mjesta na javnoj površini kako bih ga mogao kazniti. 

A mogu doći samo tamo i opomenuti ga. Moram uhvatiti da je vani, poslikati očitati čip da je 

to njegov pas. I da bih ga mogao kazniti. Ako ima čip?? Ima još pasa i gore kod Međimurca 

ima i lutalica. S lutalicama mučimo jako velike brige, izglasan je sada i novi zakon da se ne 

smije niti eutanizirati nakon 60 dana. Veliki problem će biti i na nivou cijele države. Također 

imamo problem i sa lisicama. Ove godine je vršena zaštita divljači, sve više ima lisica i lisice 

su se udomaćile. Ona sam nam problem odmah poslije pasa.  

Bažulić Ivan – ne možemo ni mi kao lovci.  

Babec Antonio – oko pasa ima pomoći, sa njime ću ponovno razgovarati, ako ništa drugo 

budemo vrebali dok je na javnoj površini pa u slikamo pa ćemo ići sa kaznom.  

Kovačić Krešimir – mogu ti jedino savjetovati da se oko 12:15 parkiraš preko na Raičevoj 

veterinarskoj farmi i čekaj dok djeca idu iz škole. Možda ne danas ali sutra će vidjeti.  

Babec Antonio – ovo je dobar prijedlog.  

Mitrović Marinko – htio bih pitati tko ruši ono drveće prema vinogradima? 
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Babec Antonio – Elektrini kooperanti. Zbog hitnosti postupka oni su poslali svoje ljude. Ja sam 

išao sa tim čovjekom iz Elektre, išli smo kod ljudi čija je to zemlja, da oni potpišu suglasnost 

da oni poruše u njihove ime.  

Predsjednik vijeća – upitao ima li još tko kakvih pitanja? Ako nema, svima skupa zahvaljuje i 

zatvara sjednicu. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 

 

Sjednica završila: 20:35 sati 

Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

        Općine Severin 

        Morosavljević Jasmin 


