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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 030-01/16-02/01
Urbroj: 2123/04-02/16-01
U Severin, 29. siječnja 2016.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i temeljem članka 31.
Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin 02/13, 01/15 i pročišćeni tekst 03/15),
dana 29.01.2016. godine općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 17. sjednici donosi sljedeću
ODLUKU O KORIŠTENJU MOBILNOG TELEFONA
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način korištenja službenih mobilnih uređaja te prava i obveze
općinskog načelnika, službenika i namještenika u svezi s korištenjem službenog mobilnog uređaja.
Članak 2.
Korisnicima službenog mobilnog uređaja koji uređaj koriste u službene svrhe priznat će se
telefonski troškovi za razgovore i mobilne usluge izvršene u tuzemstvu, s obzirom na službene
obveze korisnika mobilnog uređaja, do mjesečnog iznosa sa obračunatim PDV-om kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

općinskom načelniku u iznosu od 300,00 kn
predsjedniku općinskog vijeća u iznosu od 200,00 kn
zamjeniku općinskog načelnika u iznosu od 200,00 kn
pročelniku jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 150,00 kn
komunalnom redaru u iznosu od 175,00 kn.

Članak 3.
Razliku telefonskih troškova iznad iznosa odobrenog u članku 2. ove Odluke dužan je
podmiriti svaki korisnik službenog mobilnog uređaja,a nakon ispostavljenog računa.
Troškovi mobilnog uređaja nastali za vrijeme službenog boravka i putovanja u inozemstvu
korisniku se priznaju u cijelosti.
Članak 4.
Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem službenog mobilnog uređaja povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin.
Jedinstveni upravni odjel dužan je izvjestiti korisnike o utrošku za prethodni mjesec u roku od
5 dana od dana zaprimanja računa.
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Članak 5.
Korisnik mobilnog uređaja dužan je u roku od 3 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti
odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog uređaja urediti ugovorne obveze vlasnika broja
odnosno ukoliko korisnik nije vlasnik broja dužan je broj i mobilni uređaj predati zajedno sa
svom pripadajućom opremom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin.
Članak 6.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“, te stupa na snagu 8 dana
od dana objave u Službenog glasniku Općine Severin.

Predsjednik općinskog vijeća
Branko Raičković

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/16-02/01
URBROJ: 2123/04-02/16-01
U Severinu, 29. siječnja 2016.
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 31. i 57. Statuta Općine Severin (“Službeni
glasnik Općine Severin broj 02/13, 01/15 i pročišćeni tekst Statuta Općine Severin 03/15 ) Općinsko
vijeće Općine Severin na 17. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2016. godine. donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Severin
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće načelnika Općine Severin.
Osnovica za obračun plaće načelnika utvrđuje se prema propisima kojima se uređuju obveze i prava
državnih dužnosnika. Plaću načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan
za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
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Članak 2.
Osnovica za obračun plaće načelnika utvrđuje se u iznosu od 3.890,00 kuna bruto.
Sukladno točki 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske u visini osnovice za obračun plaće državnih
dužnosnika, KLASA: 022-03/14-04/506, URBROJ: 50301-09/09-14-1 od 17. prosinca 2014. godine.
Primjenjuje se osnovica za mjesec veljaču 2016. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu
ožujku 2016. godine.
Članak 3.
Koeficijent za izračun plaće načelnika iznosi 1,75.
Članak 4.
Provedba ove Odluke povjerit će se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju plaće Općinskom
načelniku (KLASA:UP/I-120-01/10-01/01, URBROJ:2123/04-04/10-01 od 1.12.2010. godine).
Članak 6.
Obvezuje se načelnik Općine Severin da donese Odluku o visini osnovice za obračun
plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin sukladno odredbi članka 9. stavka
2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10), a
sa danom primjene 01. veljače 2016. godine.
Članak 7.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a stupa na snagu 8 dana od objave
u „Službenom glasniku Općine Severin“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Branko Raičković

„Službeni glasnik Općine Severin“ je službeno glasilo Općine Severin. Izdaje ga po potrebi Općina
Severin, Severin 137, 43 274 Severin.
Za izdavača: Žarko Žgela, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik:Antonio Babec
Tel.:043/ 889-056, fax.:043/ 889-011
www.severin.hr, e-mail:opcina-severin@bj.t-com.hr,
Naklada: 30 primjeraka
Tisak:Općina Severin, Jedinstveni upravni odjel općine
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