REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Severin, 29. siječnja 2016.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin
održane 29. 01. 2016. godine sa početkom u 19:00 sati.
Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Kuštrić Emil, Mitrović
Marinko, Morosavljević Jasmin, Ovčariček Ivan, Raičković Branko i Šoštarko Stjepan.
Odsutni vijećnici: Krapec Željko
Ostali prisutni: Žgela Žarko – općinski načelnik, Fuček Stevo – zamjenik
načelnika Općine Severin, Kolenko Zvonko – predsjednik Mjesnog odbora Orovac i Kovačić
Dijana – tajnica – zapisničarka.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dnevni red:
Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin,
Donošenje Odluke o korištenju službenog vozila Općine Severin, po zahtjevu Državne
uprave,
Donošenje Odluke o korištenju mobilnog telefona, po zahtjevu Državne uprave,
Donošenje odluke o izmjeni odluke o dodijeli mjesečne pomoći u naturi,
Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće načelnika
Općine Severin i
Razno.
Dnevni red je usvojen sa 9 „ZA“.

1. Aktualni sat
Kolić Miro – biti ću vrlo kratak, da pokušamo stići na utakmicu ako može. Na zadnjoj
sjednici općinskog vijeća, ja sam rekao da je došlo do povećanja koeficijenata određenom
broju ljudi, gdje je načelnik odgovorio da lažem. Prema tome i da ne govorim istinu, prema
tome sada imate pred sobom svi, Rješenje koje je potpisao načelnik općine Severin Žarko

Žgela, gdje je koeficijent Antoniu Babcu povećan sa 0,9 na 1,07. odluka uredno provedena
u dokumentaciju Općine Severin. Prema tome, ja neću moliti više nikoga, ja si takve stvari
više ne ću dozvoliti i prema tome ja nisam onda reagirao jer nisam imao dokument pored
sebe. Danas ga imam, te bih predložio i na temelju toga tražiti ću javno izvinjenje načelnika
Općine u vezi toga. Da bi paradoks bio još veći tog što nam je rekao i što sam ja pitao da
nema ni u zapisniku, ali to ćemo pod zapisnikom kad budemo razgovarali pod zapisnikom.
To je samo konstatacija. No moje aktualno pitanje odnosi se na bušotinu koja se nalazi ovdje
na tisuću ili na tri tisuće metara od nas. Pošto smo mi imali i dali smo suglasnost na ekološku
studiju utjecaja na okoliš, danas puštaju pare, narod je uzbuđen i nemaju pojma a nemam ni
ja pojma. I o kakvoj je elektrani je riječ? Koliko je kilovata, odnosno koliko je megawata,
odnosno šta se događa, jer mi smo dužni a imali smo predstavnika općine koji je bio u
studiju za okoliš. Prema tome, ako netko nešto može da nam na to odgovori te da uđe u
zapisnik. Šta je sudija, vidio je nisam, htio bih je vidjeti. Koliko je ta snage elektrana, šta se
danas radi i šta se namjerava poduzeti na temelju ovih ispuštanja para nekontrolirano iz
bušotine?
Načelnik – prvo bih se htio izvinuti zbog ove Odluke, nisam bio siguran. Znam da je
povećanje plaće, no nisam znao da je na koeficijent više, ako ste pročitali ovu Odluku uz
koju je obrazloženje da je bilo povećanje plaće četvrta općine je bila kao, bilo je tri općine,
a četvrta općina se je priključivala kao komunalni redar. Izvinjavam se još jedan put. Što se
tiče same bušotine, bio sam u komisiji zaštite i okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša dalo je
odobrenje za radove. Što se sada ispuštaju pare to ne znam. Mislim da je dopis došao, prvi
dopis je došao za čišćenje postojećih rupa, pročišćavanje. Te još jedan dopis došao da se
nastavljaju radovi u tome dijelu. Ispuštanje para i to, stvarno nemam pojma šta se događa.
Što se tiče elektrane koliko megawata, kilovata ne znam čega – ne znam. Vjerujem da ima
negdje u papirima, može se doći radnim danom da se vidi koliko je to snage.
Kolić Miro – molio bih u pisanom obliku u roku od 48 sati da mi se dostavi, koliko je
elektrana megawata ima razlog zašto. Ako vam sve odmah kažem unaprijed, onda ćete opet
iz mene raditi cirkus, a ja više tako neću raditi na ovom vijeću. Mi smo imali predstavnika
općine koji je dao suglasnost na toliko i toliko megawata. Na koliko i ne znamo. Pa ne ću
komentirati. Kada budem imao taj dokumenat, onda ću komentirati, odnosno reći dalje šta
mislim.
Predsjednik vijeća – samo bih se nadovezao na ovo, mnogi me pitaju ja sam osobno danas
bio tamo. Vidio sam velika isparenja. I kakvome se to tipu vode radi. Prije su bile priče da
ima lagano i sumpora, da ima lagano i radioaktivnosti. Imao bih prijedlog da evo tu
gospodin kao predstavnik civilne zaštite da možda ispita šta mi znamo šta će biti. Svaka
elektrana kada se radi ima plan evakuacije, plan ovoga plan onoga, da se može na vrijeme
reagirati. Evo gospodin Damir je rekao da je bila povećana količina sumpora u tim
isparenjima.
Hajtić Damir – od vatrogasaca znam koji su tamo bili da su morali raditi pod maskama.
Fuček Stevo – mi možemo nazvati u Bjelovar kod Danka Stavinohe. Stupiti u kontakt sa
njim i jednostavno ga pitati šta da radimo dalje. Zahtijevamo da ispitaju te pare ili su oni
već u tome nečem. Evo ja se obavezujem da ću to napraviti do ponedjeljka.
Kolić Miro – ja predlažem da se krizni stožer sastane da naprave sastanak pod hitno i da se
službenim dopisom jave kome treba. To se ne radi telefonom. Predlažem da se stožer
sastane hitno i da po tom dijelu izvijesti vijeće ako smatra da je potrebno.
Kuštrić Emil – o toj bušotini ima puno stvari koje nisu izašle u javnost. Ja imam indicije
odnosno imam takve informacije i već sam rekao nekoliko puta da je ta bušotina
radioaktivna, i zbog toga nije dvadeset godina ta bušotina nije bila u upotrebi. Nitko nije
pitao zašto nije u upotrebi, a nije zbog toga. Sada se puštaju pare, te bilo je navodno nekakve
riječi, kažem to su sve indicije nisu to stvari koje ja iznosim da ne bih završio kako kaže

Karamarko na sudu. Ali, vjerovatno postoje takve stvari, puštaju se pare i zrak a nije
ispitano. Ne zna se ništa šta je. Ako je radioaktivno zagađeno, koje je dozvoljeno za
industrijsku upotrebu, onda ne smije doći u dodir sa ljudskim organizmom. To se znade.
Ali, ove pare koje idu u zrak dolaze u taj dodir. Prema tome predložio bih da se osnuje
nekakvo povjerenstvo, nešto što može doći do toga do te informacije da vide da li je to
normalno ili nije. Ako nije normalno onda to treba zabraniti. Ako je radioaktivno ne može
se to puštati u atmosferu i nikom ništa. Svi smo ono spokojni. Bez obzira što je to u drugoj
općini.
Predsjednik vijeća – da ćemo zatvoriti to sigurno neće ovisiti o nama. Takvi su sustavi, to
kada se pusti u pogon onda sva voda koja izađe jednom mora se vratiti unutra. Ali, dok to
ne bude sve gotovo puno će biti isparavanja koja će na taj način zagađivati okoliš.
Morosavljević Jasmin – imam jedno pitanje za načelnika – između Dautana i Severina rupe
su jako velike, da li se može to poravnati nekako.
Načelnik – to nije naš teritorij.
Morosavljević Jasmin – znam da nije, ljudi se tuda voze. Dolje je katastrofa, ljudi kažu kao
da dolje nema žive duše. Da se prekrpa malo lopatom.
Načelnik – krpalo se je. Što se tiče ovog donjeg dijela ja mogu zatražiti od županijskih cesta
da saniraju taj dio.
Ovačariček Ivan – malo bih se uključio u ovu našu Zonu. Ima tih parcela koje su zapuštene,
da li se može barem ova od firme Rorak da se to nekako očisti. Možemo li mi nekako
reagirati na to ili ne možemo?
Načelnik – ne vidim načina na koji bi mi način mogli ući unutra i to očistiti. To je privatno
zemljište.
Ovčariček Ivan - može li se nekakvi dopis prema vlasniku poslati, kakva je situacija sa time?
Ne može nam biti ruglo to.
Načelnik – dopis komunalni redar može poslati. Da li firma Rorak više postoji – mislim da
ne. Vidjeti ćemo, neka komunalni redar pošalje dopis.
Kuštrić Emil – nadovezao bih se na ovo – da li je ta zemlja plaćena 100%?
Načelnik – sve su zemlje plaćene 100%.
Kuštrić Emil – da li je Ugovor ispoštovan?
Načelnik – koji Ugovor?
Kuštrić Emil – Ugovor o Poslovnoj zoni, u poslovnim subjektima.
Načelnik – nije.
Kuštrić Emil – 100% ispoštovan.
Načelnik – nije.
Kuštrić Emil – šta je napravljeno po tome, ako nije ispoštovano?
Načelnik – ne znam razgovarali smo u vezi toga, šta napraviti. On je započeo radove, sve
ja započeto na vrijeme. U roku od 5. godina je trebao početi proizvodnju.
Kuštrić Emil – ja ne znam, ja samo pitam da li postoji Ugovor nekakve stavke vjerovatno
koje se trebaju ispoštovati. Koje je ova općina potpisala. Ne znam da li ti ili neki drugi
načelnik, ali ti si to naslijedio.
Načelnik – nakon pet godina je trebalo započeti proizvodnju. Nakon pet godine nije započeo
proizvodnju, što je pisalo o tome u ugovoru, da ima pravo prvokupa Općina Severin tj.
Prodavateljica u 50% cijene ako oni prodaju. I dalje u Ugovoru ne stoji ništa da bi Općina
Severin mogla nekakvu naknadu recimo šeste godine napraviti. Mislim da ste svi dobili
Ugovore na uvid. I vidjeli ste šta piše.
Kuštrić Emil – ja ne znam da baš tako piše, jer ako se sjećate kada je bila pročelnica Turniški
tu ja sam je pitao i Marinko se sjeća sigurno šta će se dogoditi sa osobama koje ne ispoštuju
to. Onda je rečeno ovako – o tome postoji zapisnik – da će svi koji ne ispoštuju imati svoje
posljedice. A tih posljedica do dana današnjeg nema. A mi smo kao općina izgubili

određena sredstva. Nitko nije za to odgovoran, izgubili smo velika sredstva tu. I ništa se ne
događa. Onaj sadi kukuruze, onaj dio je u parlogu i mi smo spokojni i gledamo to lijepo.
Jer, to je poljoprivredna zemlja. I na kraju ja nemam riječi, kako bih se izrazio o tome, ali
to je ne briga. Sada raspravljamo imamo tu i neki papir o koeficijentu, to su gluposti kako
bih rekao deset dvadeset hiljada kuna šta to znači. mi sada raspravljamo hoćemo li načelniku
skinuti plaću, sada sam skrenuo sa teme, hoću reći stvari koje su ne bitne. A ovo što je
izuzetno bitno to smo preskočili. Neke stvari stvarno nisu u redu u ovoj općini, i načelniče
za to ste vi odgovorni.
Načelnik – za šta sam ja odgovoran ja ću i odgovarati.
Kuštrić Emil – niste napravili ono što ste trebali napraviti.
Načelnik – nije istina. Poslali ste tužbu prema meni i ja ću odgovarati za ono za što sam
odgovoran. Prema tome ako sam ja za nešto kriv odgovarati ću pred sudom i pred svima.
Kuštrić Emil – gledaj sada mi možemo pričati priče, ali stvar je ta što si trebao napraviti da
ova općina dobije novce.
Načelnik – to je tvoje mišljenje. Mogu ja objasniti i na svoj način, nemoj ti meni ovo ono.
Predsjednik vijeća – molim vas nemojmo sada raditi debatu. Imali smo pitanje, odgovor od
načelnika je bilo da je napravio sve što je moguće, te da sve što nije po zakonu ako je tužio
načelnik će odgovarati.
Mitrović Marinko – samo ću se malo nadovezati. Ivino pitanje prihvaćam skroz. On je pitao
prema privatnoj osobi, što se može napraviti jer je privatno vlasništvo. Emil se je isto
nadovezao ali ne u pravom smjeru. Načelnik je u pravu, krenuli smo i tužbom prema njemu
i skupljali potpise. I sve je prešlo u privatno vlasništvo prepisano 1/1 i mislim da mlatimo
praznu slamu oko Zone. Pitanje je dobro znači što se Zona ne čisti i ne kosi ne može biti
ruglo bez obzira tko je vlasnik, znači nekome se mora stati na kraj, tko je napravio propust
taj će i odgovarati. Zemlja je prepisana i vlasnici se znaju. Novci su otišli. I ja se slažem sa
Emilom. Možemo samo napraviti da se to očisti.
Načelnik – što se tiče samog oranja, zvali smo poljoprivrednu inspekciju. I oni kažu da ne
mogu ništa. On ima pravo na to jer je poljoprivredno zemljište. Može mu samo poslati
nekakvu kaznu i to do nekakvih 2.000,00 kuna.
Mitrović Marinko – j….. i pravnu državu kada mu nitko ne može narediti da to očisti. Gdje
je Ministarstvo zaštite okoliša, kao i oko špiritane, kakva je to država da ne može netko
nekome narediti da to očisti.
Predsjednik vijeća – dobro to ćemo onda staviti na dnevni red od jedne od sjednica, da se
ispita dati ćemo načelniku da se ispita stvar oko Poslovne zone i možda će i država nešto
napraviti oko toga. Te je upitao ima li još pitanja? Pošto nema zatvara ovu točku dnevnoga
reda.
točka 2.
Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskoga vijeća Općine Severin
Predsjednik vijeća – zapisnik ste svi najvjerojatnije pročitali, ja bih odmah rekao da u točci
18. to je zadnja stranica nakon glasovanja tu piše 8 za i 3 protiv. Treba pisati 5 „ZA“ i 3
„PROTIV“. Pošto se ne slaže sa brojem glasača. Tako da je to jedino što je matematički ne
ispravno. I dajem zapisnik na diskusiju.
Kolić Miro – nije prvi puta ali sada inzistiram, da se ponovno presluša snimka i da se
Zapisnik napravi na temelju onoga što je bilo. Prema tome što ste čuli na Aktualnom satu u
zapisniku nema. Slučajno ili ne slučajno ja više neću komentirati, ne tražim odgovor, već
da se sa snimke uvede u Zapisnik. I na temelju toga da se Zapisnik usvaja na idućoj sjednici.
Kuštrić Emil – imam ja jedno pitanje – ako zapisnik nije sročen onako kako je snimljeno
onda tražim nekakvu odgovornost od onoga koji je to radio. Zašto je promijenjeno, zašto je

izostavljeno i zašto nije onako kako je bilo na sjednici vijeća. Zbog čega se to događa? To
nije prvi put.
Predsjednik vijeća – sjećate se Zapisnika kakvi su nekada bili? Ja mogu reći da su ovi
Zapisnici puno puno bolji, nego što su nekada bili. To je prva stvar. Druga stvar, ako snimka
postoji ako nešto nije ušlo u Zapisnik zato smo mi da Zapisnik usvojimo ili ne usvojimo. I
dobro je da taj Zapisnik svatko pročita. Jer, odgovornost je na nama. Istina je ovo što je
Emil rekao, da treba biti Zapisnik 100% točan kao i na snimci, ali onda bi bilo jedno pet ili
deset stranica više.
Kuštrić Emil – može se izvući sažetak, ako je Kolić nešta pričao ili ja, ili bilo tko od ovih
vijećnika onda to treba reći u dvije ili tri riječi. Ali, ako se to izostavi onda to nije u redu.
Predsjednik vijeća – sa time se u potpunosti slažem.
Kovačić Dijana – htjela bih samo reći da vam piše na zadnjoj stranici Zapisnika da sam ga
ja pisala, znači ja sam preslušavala. Ima stvari gdje vi svi pričate na komad, i ja to ne mogu
sve pohvatati. Bilo to ručno ili audio snimkom, kako vi kažete preslušati ću ponovno
Zapisnik i onda ćemo napisati koješta unutra pa neka stoji.
Kuštrić Emil – ako predsjednik vijeća dade nekome riječ to se mora poštivati.
Predsjednik vijeća – ono što mora ući u Zapisnik to su ovi zaključci i ono što netko izričito
traži da mora ući u Zapisnik. Onda predlažem da ovu točku ostavimo za iduću sjednicu, te
je upitao tko je za, protiv i suzdržan.
Nakon glasanja izglasano je 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
točka 3.
Odluka o korištenju službenog vozila Općine Severin
Predsjednik vijeća – evo dobili smo dopis iz Ureda državne uprave. Ja za to nisam ni znao
da li se to treba ili ne treba, kao ni većina vas. Možda neki iz onog bivšeg saziva, možda
imaju neke primisli da li je takva odluka postojala ili nije. Ali kao što se i narodne novine
obnavljaju svakih nekoliko vremenskih, moraju i neke odluke obnoviti. Ovdje imamo
Odluku o korištenju službenog vozila Općine Severin, vjerujem da ste ju pročitali. Nije mi
poznato tko je stavio ove iznose, ali je to vjerojatno sa Zakonom.
Načelnik – ova Odluka nema veze. Ovdje Vam piše godina proizvodnje 2005. auto je
proizveden 2007. godine. Ne znam tko je učestvovao u tom pisanju ovoga. Ovdje piše 2007.
jučer popodne sam nešto po ovome proletio, korištenje svih službenika u Općini Severin.
Jeste čitali Odluku? Ako je to tako i ako vi tu odluku takvu prihvatite onda će biti tako.
Sjećaš se kada smo nekada imali Zapisnik o preuzimanju auta? Da se auto može koristit da
ga načelnik može koristiti za vrijeme radnog vremena i do kuće, sa time da auto bude
garažiran. Zapisnik postoji. Kada je bila primopredaja između Belaka i mene. Ovdje piše
da znači ovdje zaposlenici mogu koristi ovaj auto. Mislim ne znam.
Predsjednik vijeća – ovaj papir ja sam prvi puta vidio kada mi ga je gđa Dijana pokazala,
vjerojatno ga je od nekoga dobila ili od Državne uprave ili od odvjetnika. Pa neka sada ona
kaže tko je to predložio i da li je to, vrlo vjerojatno postoji papir o primopredaji. Ali, negdje
treba biti i ovakav papir. Ako neka ima tu sporna tu smo zato da to donesemo, promijenimo
onako kako nama paše.
Kovačić Dijana – ovakvu Odluku je tražila Državna uprava i za korištenje službenog vozila
i za korištenje službenog mobitela za načelnika. Ja sam zvala odvjetnika koji mi je znači
dostavio dvije Odluke, znači nema veze sa niti jednom cifrom, osim što sam umetnula pod
članom 2. u trenutku nabave vozila na dan 21.12. i ovaj iznos koliko je to vozilo koštalo.
Ovo je sve išlo od njega.

Predsjednik vijeća – znači godina proizvodnje nije 2005. nego 2007. i vozilo je nabavljeno
2007. godine.
Načelnik – prva registracija 2.1.2008. godine.
Kuštrić Emil – postoji ta odluka što je Žgela Žarko rekao da se vozilo koristi u službene
svrhe, načelnik da može koristiti vozilo u radno vrijeme i da mora biti garažirano. I ta odluka
postoji.
Mitrović Marinko – i da može putovati s njime do kuće i na posao, ali da auto mora biti
garažiran.
Kuštrić Emil – sada bi odluku na odluku.
Kovačić Dijana – ja sam našla zapisnik.
Kuštrić Emil – znači odluku moramo prvu poništiti da bi drugu mogli donijeti.
Mitrović Marinko – kada je Mato predao Žarku auto isto tako je, je bilo. Po meni je to sve
u redu jer se poštuje dogovor. Auto je garažiran, nego da tu ispred stoji tri dana pa da netko
nešto napravi na njemu. Nema tu pametovanja.
Predsjednik vijeća – ja ne vidim ni u tome ništa sporno, kako kažu Emil i Marinko.
Međutim, tajnica je našla da ima samo Zapisnik a ne Odluku. No, u Državnoj upravi treba
odluka. Da li je odluka donesena, da li se netko sjeća da li je ona provedena. Prije sam
napomenuo da našu svaku Odluku mora provjeriti Državna uprava.
Kuštirć Emil – Odluka je sigurno bila, ali da li je provedena tko to zna.
Kolić Miro – ovo što ću diskutirati o ovome je dosta važna Odluka, ja ću Vam reći, ne ću
reći nabrušen i ljut, jer za ovo vijeće smo dijelili ili raznašali ove materijale kako je tko
stigao. Ja sam principalno rekao da neću doći po njih. Jer, prevelike su ovdje plate da bi
netko još sa oproštenjem nešto drugo nam govorio da nam ne može dostaviti ni materijale
vijećnicima. Donesao mi ga je na kraju predsjednik vijeća, jer ja ne bih sigurno došao. To
je paradoks svih paradoksa. Ova odluka je dobro napravljena, no ima grešaka u njoj. Prema
tome članak 5. je 100% u redu. Prema tome, mogu se svi zaposlenici koristiti automobilom.
I ona nije ničija prćija ni ničije osobno pravo. Prema tome ako netko nije htio ići pješke
raznijeti materijale, onda je mogao uzeti auto i raznijeti te materijale sa autom. Za ovo
vijeće, razumijete. No, diskusija u ovome dijelu se odnosi na ovu točku dnevnoga reda pošto
ovdje ima niz nepravilnosti, predlažem da tu točku skidamo sa dnevnoga reda. Ova priča
vaša što govorite, vi se sjećate, ova općina Uredu državne uprave možda nije dostavila
pedesetak odluka ili trideset, ali to ćemo uskoro znati za koji dan. Jer, mi nismo uopće
dostavljali odluke Uredu državne uprave, prema tome nema ni ove. Vi se možete sjećati,
ako se sjećate pod ovim borom, ako općinu hoćete imate skupa sa mnom. Odluke nema.
Ovakva predložena je isto takvu je treba doraditi i predlažem da se više ne igrama sa time.
I da to skinemo sa dnevnog reda, za iduće vijeće, jednostavno pripremimo odluku kako
treba. Normalno i sa točkom 5. Imaju svi zaposlenici općine Severin koristiti taj automobil.
Mi ga nismo kupili ni za načelnika, ni za predsjednika vijeća, kupili smo ga za potrebe
Općine Severin. I taj članak 5. nije ništa sporan. Kod primopredaje i vođenja dokumentacije
piše tamo točno tko je preuzeo vozilo, koliko kilometara kada ga je vratio u kavom stanju
sve to piše ima dokumentacija o tome. Tu ništa nije spornoga da koristi netko hoću reći
komunalni redar ili netko drugi da će koristiti ovaj automobil. Evo sada je vanredna situacija
preko vikenda, može ga slobodno koristiti zamjenik načelnika, ništa sporno nije. Imamo
automobil, imamo goriva, imamo novaca za njega. Molim da se ovo skine sa dnevnoga reda
i da to pripravimo onako kako treba.
Kuštrić Emil – slažem se sa ovom konstatacijom da svi trebaju koristiti službeni automobil
Općine Severin. Ona odluka postoji sigurno, samo je treba pronaći. Ja je ne mogu naći, naći
će je Dijana. Ali, hoću reći jednu stvar, komunalni redar dobiva naknadu za korištenje svog
privatnog auta. Znači ako koristi službeni auto onda mu treba ukinuti tu naknadu. Ne može
dobivati naknadu i za ovo i za ono. Ako me razumijete šta hoću reći. Ako je auto na

raspolaganju, onda ne može svoj auto koristiti u te svrhe. I ta odluka ne može postojati i da
je može koristiti. Onda će biti budem koristio ovo a ono ću naplaćivati. Jednostavno treba
ukinuti ili jedno ili drugo.
Bažulić Ivan – i još jedno, može koristiti samo u našoj općini. A ne može ići u sve tri općine.
Morosavljević Jasmin – a šta kada ga netko zove na intervenciju?
Predsjednik vijeća – ne ćemo sada širiti priču, oko tehničkih podataka odnosno izvodljivosti
tko će voziti auto ili ne. Ovako, načelnik je preuzeo auto, on i odgovara za njega. On će
odrediti tko će voziti taj auto. Ako načelnik općine da putni nalog zamjeniku, dati će putni
nalog zamjeniku. Ne može zamjenik sam uzeti ključeve i otići. To je sasvim jasno. Druga
stvar u članku 5. kaže ispunjavanje putnog lista. Ispunjavanje putnog lista je obavezno za
sva službena auta. Znači točno se mora znati od koliko kilometara je taj službeni auto
putovao i da se to isplati odnosno ne isplati i da se kilometri ne mogu duplirati, kao što ste
sada napomenuli. Ne znam tko bi kako da kažem trebao pročistiti ovaj tekst. Vidimo da ima
nekih grešaka. Tko će to pripremiti za iduću, da li će to načelnik ili tajnica?
Kovačić Dijana – morate mi točno reći što hoćete da se mogu ćuti sa odvjetnikom.
Predsjednik vijeća – šta je tu sporno da vidimo?
Bažulić Ivan – a zašto se ovaj što ova gospoda iz vijeća govore da ima odluka. Tu odluku
treba pronaći i dostaviti nama. Da se vidi šta u toj odluci ima. Ako je sve u redu, tu odluku
treba proslijediti i sve u redu. Jer, ovako da se koristi naš auto Općine Severin u druge
općine to je nemoguće.
Predsjednik vijeća – ne će se koristi ako izdaje putni nalog načelnika.
Bažulić Ivan – ne može on u tuđu općinu ići. To mi nismo kupili za druge općine, mi smo
kupili za sebe.
Načelnik – Ivica nema to veze. Druge općine plaćaju putne troškove njemu na sve mile
načine. To nije uopće sporno od strane drugih općina. Oni sve uredno plaćaju. I sada jedino
sporno ispada da neću plaćati dok ja budem tu ili šta ja znam, dati da se vozi komunalni
redar po polju.
Bažulić Ivan – ne bude se polju vozio.
Načelnik – samo malo a kuda se komunalni redar bude vozio?
Bažulić Ivan – onda može što je rekao Emil ili Miro da se razdjeli ako baš neće, ili da ide
zamjenik tvoj da ide nekuda, to može. I to po cesti, a ne po polju. A reci mi tko se po polju
vozi sa autom? Onda mu treba kupiti džipa. Ono što je potpisano, ona odluka neka se
pronađe i da se vidi.
Načelnik – problem je u tome što se odluka ne može naći. Ja ne znam, one su bile gore
tražile odluku, ne znam ja se ne sjećam.
Bažulić Ivan – onda napravite odluku kakva je onda bila primopredaja, takvu odluku treba
napraviti. I amen.
Kovačić Dijana – postoji Zapisnik u kojem sve lijepo piše.
Predsjednik vijeća – postoji zapisnik, ali mi ne možemo na temelju starog zapisnika donositi
odluku.
Bažulić Ivan – treba pripremite odluku za slijedeće vijeće i napišite primjerenu Odluku.
Morosavljević Jasmin – evo ja sam mišljenja, odluku sam ja čitao doma, ovo nisam znao
da auto nije proizveden 2005. već 2007. i to treba prepraviti. Druga stvar, što se tiče odluka
i članka 5. što je gospodin Kolić rekao nije problem napisati putni nalog. Ali, morate znati
ako komunalni redar koristi auto da će on ići na intervenciju i po polju. Jer, nama bude
jeftinije platiti putne troškove što koristi svoj osobni auto, nego da dere ovaj. I što bude
malo malo pa na servisu. I druga stvar šta ako načelnik recimo, Antonio radi sutra u općini,
koristi službeni auto, a načelnik mora ići recimo na službeni put, tko će onda? Znači ne
može biti da će Antonio koristiti auto za raznašati pozive, drugo ništa. Ali, će se desiti da
će načelniku trebati auto, a mi smo od glasali za, sada mi je malo glupo. Ne možeš ti

komunalnom redaru kada će ići u Orovačke vinograde i mu reći da je onaj tamo nešto na
polju napravio, mora ići sa autom. Ne će htjeti ići sa svojim. A, sada da ide sa službenim,
ne znam. Ja takvo šta neću glasati, moje osobno mišljenje.
Predsjednik vijeća – evo sada smo rekli da će raspored raditi načelnik. Kako bi komunalni
redar uzeo auto, ako načelniku treba.
Načelnik – pa normalno.
Predsjednik vijeća – to je jedna stvar. A druga stvar i to kuda njega načelnik bude poslao,
ne bude ga poslao ako bude rekao da treba ići sada na bušotinu i tamo gdje su pola metra
rupe. Ne bude ga terao sa službenim autom. No dobro.
Načelnik – ajde da se to napravi, onda je sporna samo godina proizvodnje i ništa drugo.
Kolenko Zvonko – ja bih htio nešto reći o godini proizvodnje. Ne mora biti dečki ni da je
godina proizvodnje sporna. On može biti da je proizveden 2005. a prodan 2007. ne
zaboravite to. Da je auto stajao dvije godine. I taj je auto onda koštao više, veća cijena nego
što je tu navedeno.
Načelnik – ne ma u prometnoj dozvoli.
Predsjednik vijeća – ovo nećemo sada, ipak ćemo ovo ostaviti da budemo točni pogledati
ćemo sa brojem šasije za idući put. Neka se upiše i gotovo.
Načelnik – ovo je sve točno, samo 2005. nije točna. Račun je točan. Prepisano sa računa
koliko je plaćeno, na koje je izdat račun koliko je novaca koštalo.
Ovčariček Ivan – mi sada raspravljamo kada je proizveden, šta me briga na kraju kada je
proizveden. Mi radimo odluku o korištenju, a ne kada je proizveden, proizveden je pa šta.
Ima dokumentacija koja govori. Mi moramo samo definirati koja govori, odnosno šta sve
podrazumijeva u koje se svrhe može koristiti. I šta treba, da se uredno vodi dokumentacija.
Ne znam da li su do sada vođeni putni nalozi?
Načelnik – jesu vođeni su.
Kuštrić Emil – rekao bih neke stvari slične Ivine. Ne treba raspravljati o ovim stvarima,
kada je auto proizveden, koliko je plaćen, sva dokumentacija tu postoji tako da oko toga
nema problema. Postoji jedna stvar u tome, da mogu koristi svi auto, da kažem jedna zbrka
po mome, moj prijedlog, da je načelnik taj koji će određivati kako će se službeni auto
koristiti, jer je to u onoj odluci od nekada što smo donijeli. Ima odluka, ta odluka postoji
negdje. Ako načelnik kaže komunalnom redaru evo auto vozi ga, ali sigurno ne da ga vozi
u livade. I tako, ako Dijani treba auto, vjerujem da ne će reći ne možeš dobiti auto. Ali, htio
to reći da ne idemo u te odluke svi mogu koristiti svakak kome god treba. On je alfa i omega
u ovoj općini, pa neka o tome odlučuje kako će koristi službeni auto. I to je jasno ko dan.
Kolić Miro – reći ću vam sada jasno i glasno oko toga da to skinete da skratite jer ako ne
znamo oko toga dijela. Odluka mora postojati članak 5. mora postojati. Ako on ne postoji
tada načelnik općine ne može dati auto na korištenje nikome drugome. I nemojte stalno
izmišljati toplu vodu. Nitko nije protiv toga, ako mislite drugačije bez veze mislite. Pa ne
mre nitko dati nalog i potpisati putni nalog Fuček Stevi da ide sutra na bušotinu. Ili mu neće
potpisati. I nemojmo stalno izmišljati. Ali članak 5. mora postojati. Da se naučite pripraviti
taj dio, i izglasati ćemo Odluku onak kako je. Još jedan put mora članak 5. postojati. Jer, tu
nema spora.
Mitrović Marinko – u članku 5. treba pisati da po nalogu načelnika ga budu koristili. I auto
je kod njega da takva odluka nije postojala i da se auto nije tako čuvao ne bi bio u ovakvom
stanju. Već ga ne bi bilo.
Kolić Miro – ja bih vas molio, jer u stvari morate glasovati ja sam prijedlog dao da se to
skine. Obrazloženje zašto – sami ste tu govorili da ima indicija da postoje druge odluke ne
možemo je naći, da treba poništiti prije nego drugu donesemo. I ajmo se konačno naučiti
donesti nekakvu odluku. Ima indicije da postoji nekakva druga odluka. Budete rekli na
ovom vijeću čuj nema odluke ne možemo je naći, nije uvedena.

Načelnik – ja sa time nemam ništa, evo neka ona kaže.
Kovačić Dijana – pretraženo je sve živo, postoji samo zapisnik.
Kolić Miro – to službeno moraju napisati da odluku ne mogu naći. A zna se tko Upravni
odjel.
Kuštrić Emil – odluka je donešena.
Predsjednik vijeća – iz svega ovoga vidimo da ima još zamjerki na ovu odluku, predlažem
da se ova odluka skine sada sa dnevnoga reda, odnosno da se o njoj idući puta izjasnim te
je dao ovaj prijedlog na glasanje.
Nakon glasanja izglasano je 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
točka 4.
Odluka o korištenju mobilnog telefona
Predsjednik vijeća – isto vjerujem da ste ovu odluku pročitali. Podatke ovdje isto ne znam
vjerojatno je odvjetnik podatke isto od nekuda prepisao. Koji su ovdje iznosi ja o tome isto
načelno ne znam, ni koji je sadašnji trošak koliki je bio ni koliko je. Odluka je napisana,
naše je da je od glasamo ili ne od glasamo.
Mitrović Marinko – sada mi je jasno kada sam ja bio predsjednik vijeća zašto me je načelnik
tako često zvao?! Nije me s mio zvati kada mu je tako malo novaca odobreno.
Načelnik – ja ću vam reći ovo su samo šprance, to se donosi odluka tu. Ovo što je napisano
ovo ovako nije od odvjetnika došlo, to je špranca na kojoj mi možemo staviti tj. Vi staviti
koliko tu ima načelnik. Mi nemamo kao što sam rekao predsjednik općinskog vijeća ne
mobitel, tu je upitno, zamjenik općinskog načelnika, također, pročelnice nemamo. Isto, tu
se sada određuje, vi određujete cijene, a ne da ove cijene stoje tu. To tko je pisao loše je
napisao.
Predsjednik vijeća – ja bih nešto rekao na ovo što je rekao Žarko. Ovako postoji nešto što
se zove službeni mobitel. Službeni mobitel ima samo Žarko, koliko znam. I mislim
komunalni redar.
Načelnik – točno.
Predsjednik vijeća – ove ostale ovdje, predsjednik općinskog vijeća nema službeni mobitel,
zamjenik načelnika, pročelnika ni nemamo, nemamo ni njegov mobitel.
Načelnik – imamo mobitel, ostao je od pročelnika, i taj je broj zamrznut, i mobitel stoji
tamo u kancelariji. Ali, broj nije u funkciji.
Predsjednik vijeća – dobro. Koliki su troškovi telefonskog računa načelnika i komunalnog
redara? Ja uopće ne znam.
Mitrović Marinko – načelniče ako nije tajna koliko ti je od prilike račun mobitela da to
možemo od prilike posložiti?
Načelnik – Antonijevo je negdje oko 175,00 kuna, a za svoje ne znam.
Kovačić Dijana – načelnikov račun nije veći od 300,00 kuna. Ali, mogu vam otići pogledati.
Mitrović Marinko – ne možemo načelniku ograničiti a on vodi sa nekim razgovor. To je
tako smiješno.
Predsjednik vijeća – mi sada imamo recimo sada bez veze sada pričam, ne znam ni na kojoj
je mreži sada načelnik, mislim na 098, mnogi operateri daju mislim nekih 180,00 kuna
prema svim mrežama. I ne ulazim u to koji je kad telefon kada kupljen, ali valjalo bi da i
komunalni redar i načelnik na istoj mreži. Mislim ne znam kako je ova odluka pripremljena,
ako se ne znaju iznosi.
Kolić Miro – vama je ova odluka smiješna. Ali ova točka dnevnoga reda nije smiješna. Reći
ću vam par razloga zašto nije smiješna. Danas su toliko mobilni operateri i profinjeni i jeftini

i skupi. Niki problem nije da načelnik ima mobitel i svi drugi zaposlenici. Ja isto nemam
pojma da li smo svi na istoj mreži i prema tome ova odluka je dosta važna, da nešto
ušparamo. Ušparati ćemo možda hiljadu ili možda pet hiljada. Ne znam ja nemam pojma
više. Ali, bilo bi logično da svi koji su zaposleni u općini Severin do komunalnog poduzeća
na istoj mreži. Ako nisu nije dobro. Ja nemam pojma iskreno da kažem da li jesu ili nisu.
Šta vam sada sa time hoću odgovoriti. Mi smo odluku dobili, ona je dobro namjerna a možda
nije. Ali je ona kao takva pripravljena tak ofrlje. Ja ću vam samo govoriti ja uvijek to idem
od sebe ja sve što bih napravio doma napravio bih i tu. Ja imam doma jedan mobitel. I zašto
to ne bi moglo biti i u općini. Ne bi smio načelnik da komunalni redar ili da pročelnica
imaju mobitel. Nikakvi problem da zamjenik načelnika ima mobitel. On ga ne mora koristiti
ako ga ne koristi. Ako mu ne treba. Mi donašamo odluku za ovaj dio kao što ste ovih dana
čuli da po ministarstvima nisu sva mjesta popunjena. Pa šta! Ali, mi odluku donesemo, ako
bude trebao telefon zamjeniku načelnika jednostavno se ona aktivira i u redu. Ne morate
vijeće sazivati da bi se ta odluka aktivirala. Znači ova odluka od ovih pet je za mene 100%
u redu, a da li je ovaj iznos u redu? O tome se da razgovarati. Prema tome ja nemam pojma
šta da glasujem da budem iskren. Ekonomski gledano šta je bolje, nemam pojma. Jer, ne
znam da li smo u istoj mreži ili nismo.
Predsjednik vijeća – mobitel danas je većinom vezan uz fiksni telefon. Evo bilo je za Novu
godinu paketa kada dobiješ jedan, dva ili tri mobitela i fiksni telefon to sve negdje zajedno
košta oko 600,00 kuna. Zatim službeni mobitel je onaj mobitel znači kada načelnik zove
komunalnog redara ili komunalni redar načelnika ili nekoga drugoga pa je taj razgovor nula
kuna. Znači on je u mreži. To se naziva inače VPN. Ono što mi imamo ondje mi bi trebali
ostaviti na načelniku da on odredi šta bude jeftinije za općinu. I u to se mi nećemo miješati.
Ali mi takvu ovu konkretno odluku moramo donijeti pošto to treba Državnoj upravi. A sada
koji će biti ovdje iznosi vidimo da ni načelnik ne znak koji je njegov iznos bio. Možda će
sutra biti duplo manji ako uđe nekakva akcija pa se uzmu telefoni ili nešto drugo. Ali,
odluku bi trebali donijeti.
Kuštrić Emil – pa ima raznih opcija, kada dođemo na nivo da moramo raspravljati koliko
tko smije potrošiti mobitela, drugi put ćemo raspravljati da li se smije odvesti s autom, ili
će doći do toga da će još morati posuditi goriva, da se može voziti. To nema smisla, mislim
da je načelnik toliko odgovorna osoba i da može sam prosuditi koliko mobitela može
potrošiti i vjerujem da ga ne troši u nekakve druge svrhe, jer bi to bilo preglupo. I to se lako
može otkriti. Pa i svi službenici u općini koriste telefon prema potrebi. Prema tome meni
ova odluka ne izgleda nekakva ozbiljna odluka, da ćemo mi načelnika ograničiti načelnika
na 300,00 kuna da može koristiti mobitel. Možda potroši 200,00 pa ćemo mu dati još 100,00
kuna. Mislim tako to je meni bez veze. On je osoba koja vjerojatno vodi brige o tome da
ušpara nešto u općini i ja u to vjerujem. A ovo ograničavanje, a sa druge strane isto tako on
može napraviti svoj krug ljudi sa kojima stalno komunicira, znači komunalni redar, Dijana
ne znam komunalac i to sve skupa, može se umrežiti i za nula kuna. I ja bih to ostavio na
njemu da to riješi. Sada da to mi raspravljamo koliko smije potrošiti da li je to 300,00 kuna,
onaj 200,00, onaj 100,00 kuna.
Predsjednik vijeća – evo samo malo da se ja umiješam. Ja se slažem sa Emilom, samo svi
djelatnici sve to spada pod neki zakon od državnoj upravi regionalnoj lokalnoj upravi itd.
svi moraju imati neke odluke. Sjećam se da su službenici nekada županijski imali ovakvu
istu odluku. Znadete na koliko? Na 50,00 kuna. To je službeni mobitel, on je kupljen od
općine i općinsko je vlasništvo. Koristi se za službene svrhe, između sebe kada pričaju to je
nula kuna prema van. E sada da li mi trebamo ograničavati načelniku ili ne, moje je osobno
mišljenje da on nikada ni ne potroši taj iznos od 300,00 kuna. Ja ne znam ako on ne zna.
Tako ako se ovi iznosi tu uklapaju, ja osobno kažem za sebe da neću nikada koristiti taj
iznos.

Načelnik – ne poklapa se komunalnom redaru taj iznos. Jer, mislim da ima iznos od 175,00
kuna.
Ovčariček Ivan – pošto svi znademo da danas postoje paketi, dao bih jedan prijedlog. Da
načelnik to ispita. Pa za 300,00 kuna recimo mi svi razgovaramo u kući koliko god trebaš,
Internet i sve moguće šta je. To bi onda tako trebalo gledati, da li može općina kupiti takav
paket ili ne može.
Načelnik – za šta? Da se razgovaram s njom ili da se razgovaram sa komunalnim redarom.
Nemojte biti smiješni molim vas!
Ovačariček Ivan – pa sa svima brojevima. Pa sa 098 razgovaraš za 300,00 kuna koliko god
hoćeš. Pa da li ti to ne znaš ništa? Ja ne znam ja to ne razumijem.
Načelnik općine – unutar općine ja ne razgovaram sa njom ne zovem je mjesečno tri ili pet
puta. To možeš paket napraviti u okviru općine.
Morosavljević Jasmin – mislim da je ovo glupost i ja se slažem. Samo ću dati jedan primjer,
ne mora biti umrežavanje, tajnica i komunalni redar. Ja sam na 098 na bon. Mogu vam
pokazati poruke, 50,00 kuna mjesečno i 1000 minuta prema svima, a na pretplatu da uđemo
u neki paket, ne mora to biti striktno sa općinom sa tajnicom sa komunalnim redarom. Imaš
znači 400,00 kuna i što ja velim peglaj. A ja vam sad mogu poruku pokazat i da je to tako.
Za 50,00 kuna, 1000 minuta i 1000 poruka. I dvije gige interneta, na 098.
Predsjednik vijeća – ovako, za sad prelazi samo komunalni redar neku tarifu od 175,00
kuna. Moj je prijedlog onda da stavimo tu zadnje onda na 175,00 kuna. I da ovu odluku
prihvatimo. A ja vjerujem da će se ta j sav iznos uklopiti. Dajem odluku na korištenje
službenog telefona sa izmjenom točke 5. članka 2. sa 100,00 kuna na 175,00 kuna. Te je
upitao tko je za?
Nakon glasanja izglasano je 8 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“.
točka 5.
Odluka o izmjeni odluke o dodijeli mjesečne pomoći u naturi
Predsjednik vijeća – imamo odluku o izmjeni odluke. Druga izmjena se je pojavila danas.
Niste stigli dobiti materijale, izmjena o dodjeli mjesečne pomoći u naturi u iznosu od 150,00
kuna. Obrazložiti ćemo evo, evo tajnica će podijeliti novi obrazac odluke, a vidjeti ćemo i
zbog čega. Objasniti ćemo vam samo dok dobijete. Ovako, imali smo odluku da pomoć
dobiju četiri korisnika. Tražili smo kao što smo se i dogovorili mišljenje Centra za socijalni
rad. Koji je rekao da su korisnici Centra za socijalni rad tri osobe. Napisali smo odluku na
tri osobe. Daljnjom dostavom dokumentacije, ispravna je dokumentacija dostavljena je
samo za dvije osobe. Te dvije osobe su napisane u ovoj zadnjoj odluci koju vam je tajnica
podijelila. I to je to što bi mi sada trebali od glasati.
Bažulić Ivan – a šta je sa ovim trećim?
Predsjednik vijeća – nema uvijete. Odluke su prekontrolirane, imamo ovdje dopis Centra
za socijalni rad. I ostala je dokumentacija tu u općini.
Načelnik – opet greška u štampanju i svemu. Vi donosite odluku o iznosu i lijepo piše u
odluci na koji način i kako. Znači sutra ili u roku mjesec dana netko tko dođe tražiti ponovno
da bi imao pravo na to i ako donese dokumentaciju ima pravo. Opet mora ići na vijeće. Vi
donosite odluku za dva čovjeka, ne donosi se odluka na dva čovjeka, nego odluka je
samostalna i ko ima uvijete dobiva tu pomoć. Ovo tko je isto radio nije u redu.
Predsjednik vijeća – prihvaćam ovo Žarkovo mišljenje.

Kolić Miro – nakon dugo vremena sam zadovoljan, vrlo zadovoljan što se tiče točke ovog
dnevnog reda. I reći ću vam zašto, ako se sjećate dobro kada sam tražio da se to dostavi i
sada se vidi na kraju koliko to od njih pet, šest na kraju se je svelo na dva. A sjetite se neki
šta ste mi rekli oko toga dijela, ja se još uvijek dobro sjećam, pamtim a šta ne pišem. Prema
tome, ovo je školski primjer da vidite da se mora poštovati institucije. Ovdje je sada
institucija iz poštovana. Ova primjedba što se tiče načelnika stoji, i pitanje je samo sada
odluke da se dogovorimo ovako ili onako. Sa čime sam zadovoljan? – zadovoljan sam zato
što smo kada sam ja tražio da Centar to dostavi, a ne da vi po kućama raspavljate netko ima
pravo ili nema, da li je lijep ili nije, jel ima pomoć od djeda ili od strica. Ovo je odluka i
nemamo šta više razgovarati. I naš zadatak je da ljudima kažemo ljudski da vi ostali nemate
uvijete. I stvar završena. A ne dovoditi načelnika ili nekoga drugoga u situaciju, zašto je
nekome drugome dao, a zašto ovome nije dao, a to je bila politika niz godina.
Načelnik – nije. Na isti je način su donesli sva svoja primanja i na isti način su dobivali to.
Kolić Miro – ovako, da skratim, ja sam sa ovim zadovoljan i za ovo ću glasovati, što se tiče
ovog dijela, prema tome prijedlog je takav kakav je sada. Da li su djelatnici općine Severin
mogli predložiti nekako drugačije, mogli su. Stvar je odluke. Meni je svejedno kakva je.
Ali, je važno da smo mi krenuli u donašanje odluka. To je za mene čar cijelog dijela
općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća – na prijedlog načelnika, možda bi bilo dobro da mi kao i svaku odluku
donesemo na 150,00 kuna kao što treba. U članku 1. slijedećim osobama slabijeg
imovinskog stanja i da tu ne ide dvotočka nego točka, da se ova dva prezimena prekriže. A
da načelnik donese po na osob Rješenje na osnovu ove Odluke.
Načelnik – to se je do sada i tako radilo.
Predsjednik vijeća – znači ovako čitamo članak 1. općinsko vijeće općine Severin odobrava
pomoć u iznosu od 150,00 kuna, slijedećim osobama tu nećemo staviti slijedeće nego
osobama slabijeg imovinskog stanja i da prezimena prekrižimo, a iznos je 150,00 kuna koji
je odobren i da sa ovime više nemamo ništa do kraja godine.
Kuštrić Emil – ja bih nešto samo rekao. Ove je u redu, nije u redu ja sada neću posebno u
to ulaziti. Htio bih da se dalje navedu uvjeti na temelju čega se dobiva. Znači da trebaju
donesti dokumente ovo što ste vi rekli, sada je iznuđeno da imaju i iz Bjelovara pomoć i
primaju iz općine. Znače postoje uvjeti da imaju pravo na to. Ovi koji su brisani sa ovog
popisa bilo ih je sedam, osam.
Načelnik – četiri.
Kuštrić Emil – ma bilo je prije i više od četiri. Ali ja to sada ne ću reći da li su oni imali
uvjete, možda i jesu. Ali bih htio da se navede u ovim člancima znači, sva dokumentacija
koju trebaju prikupiti i složiti odnosno donijeti, da bi, nisam protiv toga da načelnik odluči
o tome. Znači ako primaju novce sa druge strane ne mogu primati odavde.
Predsjednik vijeća – kratko ćemo reći takvu odluku smo donijeli tamo kada smo govorili o
socijalnim Programu socijale tamo je napisano šta treba. Ovdje u odluci piše da osobe iz
članka 1. obavezne su u roku od 15 dana prijaviti promjenu i da sve bude točno, ako se
držimo zakona mislim da je ova odluka sada u redu. I dajem na glasanje ovu odluku sa ovim
izmjenama koje smo napomenuli.

Nakon glasanja izglasano je JEDNOGLASNO 9 „ZA“.

točka 6.
Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta
za obračun plaće načelniku Općine Severin
Predsjednik vijeća – evo mi smo na prošloj sjednici usvojili Proračun općine Severin sa
jednom naznakom da ćemo raspravu oko koeficijenta općinskog načelnika ostaviti za prvu
sjednicu koja će se održati u siječnju. Evo danas je ta sjednica. I danas nam je došlo na
dnevni red. Odluka je napisana prema naputku Ureda državne uprave i imate je pred sobom.
Molim načelnika da kaže ima li kakvih prigovora.
Načelnik – imam. Idemo početi od prvoga. U dogovoru što smo rekli gdje smo sjedili nas
tri, četiri rečeno je da se koeficijent načelniku skida, jel tako? Skida se vijećnicima
dnevnica, skida se predsjedniku vijeća, skida se ne znam kome sve ne. Ja vidim da sam ja
na prvoj točci i zašto?
Predsjednik vijeća – zato što si ti glavni. Kada ti skineš točno ćemo i mi sve skinuti po istom
postotku.
Načelnik – ja se slažem, ja se osobno slažem da mi se skine ali ne na 1,5 nego na 1,75 i
nema problema. Ali, onda skidamo i svima, ako smo se tako dogovorili. Zašto onda odluka
nije sada donešena da skidamo predsjedniku vijeća koji ne košta 1.500,00 kuna nego košta
2.800,00 kuna. Zašto recimo danas imamo 7. točki koji od 7. tri su eto nešto recimo značile.
A vijeće košta 5.280,00 kuna. Svako vijeće smo znali imati deset, dvanaest točaka. Ovo je
vijeće sazvano samo da se meni smanji koeficijent. A košta pet tisuće i nešto kuna. Zašto
se komisija sastaje tri puta, a košta tisuću i osamsto kuna.
Predsjednik vijeća – dati ću odgovor. Mi smo dogovorili ako se sjećaš, da si sam rekao da
ćeš pristati da ide na 50%. imao si koeficijent 2 da ide na 1. da li je točno?
Načelnik – ne to nismo dogovorili na 50%. sa nikime to nisam dogovorio.
Predsjednik vijeća – imali smo komisiju.
Načelnik – ne na 50%.
Predsjednik vijeća – računali smo tako. Čekaj Marinko je bio u komisiji i Krapec.
Načelnik – to je vaš prijedlog bio da se meni skine 50%. vaš je prijedlog bio da ide 50%
svima. Ja sam rekao da nije u redu 50%, mislim ne znam. Pod broj jedan 50% se i ne može
skinuti, i ovo što piše isto nije točno. Imate odluku takvu pred sobom koja stoji osnovica
koliko 3.890,00. Šta sam ja? Pitam te šta sam ja??
Predsjednik vijeća – kako šta si?
Načelnik – šta sam ja djelatnik, šta sam?
Predsjednik vijeća – općinski načelnik!
Načelnik – gdje piše ono osnovica…
Predsjednik vijeća – osnovicu za ….
Načelnik – za koga? Za dužnosnika!
Predsjednik vijeća – da. Ti si dužnosnik.
Načelnik – ne, nisam dužnosnik.
Predsjednik vijeća – nego šta si?
Načelnik – službenik, namještenik.
Predsjednik vijeća – ne. Nećemo se sada prepirati. Ti si dužnosnik i dužnosnici imaju
propisanu osnovicu od Vlade Republike Hrvatske. Ovo nisam ja izmislio. Ajde ljudi malo
slušajte. Da li smo prijedlog, za riječ je tražio Miro Kolić, koju je i dobio.
Kolić Miro – se zahvaljuje – načelniče ja sada ne znam vi ste rekli da ste djelatnik, radnik,
namještenik, službenik. Ne znam ni ja šta?
Načelnik – službenik ili namještenik.

Predsjednik vijeća – ne to nije istina.
Načelnik – onda dobro.
Predsjednik vijeća – on je državni dužnosnik.
Načelnik – ne.
Predsjednik vijeća – službenici su oni koji su zaposleni u općini, namještenici su oni koji
rade neke pomoćne poslove ….
Kolić Miro - samo malo točka dnevnog reda je koeficijent načelnika. Ti nisi dužnosnik.
Načelnik – ne.
Predsjednik vijeća – po odluci vlade od prosinca 2014. osnovica je 3.890,00 kuna. Oni
propisivaju svake godine ili dvije, ili nekada kada im dođe da se ta osnovica mijenja. I onda
bi to trebalo jel da ide prema ljudima koji su niže navedeni.
Načelnik – koliko je onda službenicima?
Predsjednik vijeća – službenicima ćeš odrediti ti.
Kolić Miro – ja moram priznati ovo što sam sada čuo ja ne mogu vjerovati da mi ne znamo
što je dužnosnik, a šta je to. Ja sam bio u Ministarstvu ne danas nego davno prije, vodio sam
i neke dijelove, u Republici Hrvatskoj, župan i zamjenici župana, gradonačelnik i zamjenici
gradonačelnika, općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika su državni dužnosnici.
Vlada Republike Hrvatske je propisala osnovice za te ljude. A koeficijente određuju
općinska vijeća. A radnicima, zaposlenicima ili djelatnicima zovite ih kako hoćete
koeficijente određuje općinski načelnik. I dalje neću ništa komentirati.
Predsjednik vijeća – po ovome ovdje navedeno Žarko predlaže kao načelnik da ovaj
postotak ne bude 1,5 nego 1,75.
Načelnik – ja ću vam i dati papir i za 1,75. a vi dalje odlučite kako hoćete.
Predsjednik vijeća – može li to ići u Zapisnik da se još jedanput ne moramo sastajati?
Načelnik – ja ću vam dati retroaktivni papir na 1,75. Ako, vam tako paše? Sa time da vi i
ono što šte rekli da svaka skidanja, a ne da sam ja prvi na čelu i meni skidate, a vijeće ćemo
imati sada za tri mjeseca.
Predsjednik vijeća – ne ćemo imati za tri mjeseca.
Načelnik – nego što ćemo imati? Imati ćemo za tri točke dnevnoga reda i uzeti svaki sat
potrošiti pet tisuća i nešto kuna. I to je nekakva ušteda. Jel tak? Jednu točku dnevnoga reda
kao sada smo odbacili, znači imamo tri točke dnevnoga reda. Napravili smo tri točke
dnevnoga reda i podijeli pet tisuća kuna.
Predsjednik vijeća – zamolio bih vijeća što nije uobičajeno, da slijedeće vijeće kada
sazovemo da bude ne plaćeno. Da li se slažemo sa time, i dajem to na glasanje da slijedeće
vijeće bude ne plaćeno. I na slijedećem vijeću ćemo sve ovo koliko smo tebi skinuli skinuti
ćemo i nama. Nema nikakvih problema.
Načelnik – bilo bi pošteno da to isti dan, danas, ako je moja odluka o skidanju meni, zašto
nije i odluka o skidanju predsjednika vijeća, ili recimo zašto nije o skidanju komisiji?
Predsjednik vijeća – objasniti ćemo, samo malo Žarko.
Kuštrić Emil – raspravljamo sada o jednoj bitnoj stvari, mada to ne može spasiti općinu iz
financijskih problema i da se mi svi odreknemo. Vjerujem da bi većina vijećnika rekla da
nećemo ništa. Ako to može spasiti općinu. Ja vjerujem da ne će nitko od njih reći da mu se
plati. Isto tako i načelnikova plaća od 25% manje, ali je dobar put. Vidim da načelnik baš i
nije zadovoljan da mu se 25% skine. Vjerujem da sada pitam sve ove vijećnike da nećemo
250,00 kuna već ćemo 200,00 kuna. Ali, idemo onda svima skinuti dolje. I predsjedniku
vijeća i Dijani i svima. Svima 25% dolje plaću.
Kolić Miro – ne možeš skinuti.
Kuštrić Emil – no dobro. Da li će to općini pomoći tih nekakvih 20, 30 ili 50 tisuća kuna
godišnje, ako pomogne ja sam za to, ali vjerujem da neće pomoći. Ali, hoću jednu drugu
stvar reći, načelnik se financira svoju plaću iz izvornih prihoda sa 20%. ja bih želio da se

izračuna iz tih izvornih prihoda 20% koliki je to iznos novca koji se određuje za plaće. Da
li to pokriva, približno pokriva ili apsolutno ne pokriva. Mi novce trošimo iz proračuna za
plaću to je protuzakonito, i to sve prešućujemo i sve u redu. Sada kada tražimo da se smanji
25% plaća onda se tu nadbogivamo da nećemo 25%, već nekakvih 15%.
Predsjednik vijeća – nije to 25%. U proračunu 20% plaće probijaju 20% kada bi se točno
računalo.
Kolić Miro – zamoliti ću, evo neću reći zbog utakmice, da svi zajedno odemo pa naći ćemo
se bez problema službeno ili neslužbeno. Ja ću odmah glasovati za koeficijent 1,75, no
uopće nije problem u koeficijentu 1,75. mi smo dogovorili da načelnik dade prijedlog, jer
takav je zakon. I on je to trebao napisati, a nije napisao sada je rekao usmeno za ovih 1,75
nema nikakvih problema. No nije problem u tome, nego to povlači rebalans. I to je tako
poslije ovog dijela i kada ovo donesemo poslije ovog dijela vidjeti gdje i šta imamo. Koliko
imamo i šta imamo. I to ćemo napraviti, da li nas uopće zadovoljava 1,75 ili nas ne
zadovoljava. Ali za sada ajmo donijeti odluka na 1,75, načelnik je predložio a 1,75. Da
skratimo taj dio, ovo što sam ja, ja sam mislio stvarno drugo diskutirati. Pripremio sam
dokumente. Ali, sada me je načelnik zbunio, pa ću sada prešutiti, do idućega vijeća. Jer,
može biti i da sam se ja nekada prevario, da načelnik nije dužnosnik. A sada ćemo i to tražiti
na pismeno. Ja to imam ali neću sada pokazati. Predlažem da taj koeficijent od 1,75 od
glasujemo. Imamo odluku koje ste tražili ako se sjećate, prihodu od 20% koju niste
vjerovali, i da jednostavno načelnik pripravi rebalans u tome smislu, a koeficijent nema
veze sa osnovicom. Još vam jedan put govorim. Mislio sam o osnovici diskutirati, ali sada
budem prešutio taj dio. Znači, predlažem da podržite ovu odluku. Evo je ću je podržati na
koeficijent 1,75.
Mitrović Marinko – ja ću se sada evo isto uključiti. I ne budem glasovao za 1,75. podržavam
u jednu ruku i Emila. Tražio sam od Državne uprave, piše lijepo 20% od ostvarenog
proračuna 2015. godine može ići maksimalno za plaće. I o čemu pričamo. Imamo
1.400,000,00 ostvaren proračun, 20% koliko to je i znači u to se uklopimo. I gotovo, neka
zaposli još ako će tri pročelnice ili koga već, mi sada možemo tiskati sada za pročelnicu,
daj ovo daj ono. A ta pročelnica ako dođe bude se smanjilo zaposlenicima ovima ako ona
nama treba. Državna uprava je lijepo rekla, poslala mi je papir i Dijana znade tu. 20% piše
od proračuna ostvarenog u 2015. godini. Jel piše tako? I neću uopće glasati sada ni za jedan,
ni za 1,75 ni za 1,50. i ako je uklopljeno u ovih 20% proračuna, sve pet. i zaposlimo tu još
i pročelnika, koga god hoćemo. Ali, svima se bude smanjilo. Sada ako nam trebaju ti ljudi,
ajmo ih tu sada metnuti, ali 20% ne smije se prekoračiti. Državna uprava je poslala papir.
Dijana ga ima.
Kovačić Dijana – imate ga svi. svi ste ga dobili.
Predsjednik vijeća – ovako hvala lijepo Marinku. Ja mislim da bi prvi korak bio da mi sada
napravimo taj koeficijent 1,75 i to bi možda, ja vjerujem, ali gledaj stvar je u tome kada mi
skidamo načelniku, onda ćemo skinuti i nama. Mi nismo u tih 20% kao vijećnici. U tih 20%
su službenici, a nakon ovoga i načelnik treba revidirati plaće službenika i onda ćemo
napraviti promjene u proračunu. I tako smo se i dogovorili prošle godine, i rekli smo da ova
sjednica mora biti u siječnju i čekali smo čekali i evo napravili smo je u siječnju. Iduću ako
treba napravimo za sedam dana kada na dnevnom redu bude točno koliko je skinuto
načelniku, onda će se skinuti nama, evo i sada smo rekli da ćemo doći zabadave. Nećemo
biti toliko na trošku, ako je stvar u tome ako je sjednica preskupa za pet točki, međutim ja
mislim da je svaka točka ovdje bitna.
Načelnik – u ovom dijelu nije bitna niti jedna točka, ova je svaka točka mogla čekati. Od
sedam točki, tri točke je odrađeno. Koštate 5.280,00 kuna sa ovim sjedenjem tu. Do sada
smo uvijek imali po dvanaest točaka čak i četrnaest točki. Sada idemo na sedam točki.

Kuštrić Emil – vidim da diskusija ide u tom smjeru, mi koštamo kako kaže načelnik,
koštamo ili ne koštamo, donosimo odluke, bez toga se ne može. Ja bih predložio da se ovo,
o ovome glasanju za 1,75 odgodi za sljedeću sjednicu. Budemo došli svi besplatno i da
glasamo da se plaće u općini Severin uokvire u 20% proračuna. Kakva to bude plaća to će
pokazati račun. I gotova priča. Ako se slažete dajte to na glasanje.
Predsjednik vijeća – samo malo Emile, mi ne možemo sami sebe lagati. Mi smo rekli na
zadnjoj sjednici da ćemo u siječnju donijeti ovu odluku o smanjenju, da bi se moglo
napraviti i ostala smanjena. Da bi mogli napraviti rebalans. Ako smo tako rekli ja sam se
toga držao. Zato sam sazvao ovu sjednicu. Ja ne mogu izmisliti još petnaest točki, a rekli
smo da ćemo u siječnju ovo napraviti. Čekali smo onda do zadnjega dana siječnja. Šta je
pitanje? Pitanje je donijeti ovu odluku. Da li će ona biti 1,75 ili 1,85 ili 1,55 to neće
promijeniti. Rekli smo da je to jedan od načina da pokažemo da i mi mislimo o tome da
nikome ne cvjetaju ruže, novaca nema, novaca je sve manje. Ako nismo zato nećemo ni ići
u to. Nećemo ni smanjivati nikome ništa. Donesli smo proračun u kojem zbroj mase plaća
premašuje 20%. ne možemo kao prije što smo imali prijedlog, ajmo smanjiti ovo, ajmo
smanjiti ono. Postoji procedura kako to ide. Procedura je ova. Ja sam bio više puta u
Državnoj upravi, tri puta su vraćali ovaj dokument, jer su ga oni radili. I ja ne vidim ništa u
tome sporno da se napravi na 1,75 za početak. Ako bude potrebno staviti plaću na 2,5 ako
se ostvare neka velika sredstva ja bih bio najsretniji. Ali, idemo poštivati proceduru kako
nalaže. Odluka ova što tu piše su dali nama u Županiji. Gdje su rekli da se to tako treba
poštivati. Mi isto možemo reći, evo vidite da svaku odluku oni nama tri puta vrate. Svaki
broj mora štimati. I oni se bore za svoj posao, neće svoj posao profućkati da olako da dobro
je i… no međutim ako mi želimo da to bude 1,75 evo neće biti 1,5 to je samo stvar da mi
odluku donesemo. Ako se vi slažete da odluka bude 2 neka bude 2. ili 2,5. ali nam onda ne
paše proračun. I bez veze je da se sastajemo opet oko ove točke da moramo opet pomaknuti
ovu točku još dalje.
Kuštrić Emil – evo još jedanput i neću se više javljati. Slažem se sa time svime, ako je 2,5
da mu bude 3 plaća, ja bih bio sretan. Zato što bi izvorni prihodi bili veći i za općinu bi bilo
sigurno bolje. Ali ja pitam da li je odnos 1,75 zadovoljavajući i pokriva 20% izvornih
prihoda. Ako to ne pokriva onda se kosimo sa zakonom. Mi sada pričamo jednu priču, a
zakon je rekao 20% izvornih prihoda. Ako to nije za plaću, onda ne može biti, može biti
koeficijent 1, može biti 1 može biti do ne znam koliko. Ali jedan je minimalno. Znači
3.890,00 kuna. Ako je to podmireno sa 20% prihoda. Ako nije, kako ćemo onda? Iz
proračuna isplaćujemo plaće, šta mi radimo s čim živimo, kako to općina funkcionira, hladni
pogon i nula bodova.
Predsjednik vijeća – samo da ti odgovorim na ovo. Masa plaća 20% što se može iskoristiti
plaće odnosi se i na plaću načelnika i službenika. Znači mi ako donesemo 1,75 mi nismo
napravili sve. Ostali dio ostaje na načelniku da on posloži svoj sektor. Znači ne možemo mi
sada donositi njihove plaće. To je trebala donijeti pročelnica, no pročelnicu nemamo.
Odnosno načelnik.
Kuštrić Emil – nisi me razumio šta sam pitao. Ja razumijem da on može Dijani smanjiti
plaću i sve ok. Ali da li to ulazi u 20%, ja sam to pitao.
Kolić Miro – ja ću vas zamoliti da ovo shvatite i da to tak donesemo. Procedura zakonska
je slijedeća. Načelnik predlaže koeficijent za sebe, i na temelju toga dijela on je zadužen na
financije da se uklopi u onih 20% i on nama to mora izračunati i predložiti. Da li će on
poslije toga da se uklopi u ovaj dio predlagati da ide na 1,5 to će on reći kada se izračuna.
On je sada predložio 1,75 i ajmo to od glasati. Koliko će on da bi se uklopio u onih 20% ići
sa skidanjem koeficijenta ostalim djelatnicima to je njegova stvar. I on to bude matematički
izračunao i bude rekao. Da li to koeficijent minimalca ili je nešto veći. To nije naša domena.
On će se naći u tija 20%. i on će reći koji će biti koeficijent to nije nadležnost vijeća.

Nadležnost vijeća je ova o kojoj sada razgovaramo 1,75. i normalno da od njega tražimo da
se uskladi sa onim dijelom koji je. Nitko nam to večeras ne može odgovoriti da li mi jesmo
100% u tome ili nismo. Ne, možemo dati rok da se od 30 dana uskladi taj dio. On će reći
koliko može i na temelju toga će predložiti koeficijent. To je sve. Nemojmo motati
koeficijente i osnovicu. Osnovicu je prepisala Vlada Republike Hrvatske.
Načelnik – da li je to ta osnovica?
Kolić Miro – koja?
Načelnik – ta koja piše tu.
Kolić Miro – Žarko mogu li pitati nešto neovisno, da li ti primaš platu po ovoj osnovici ili
po nekoj drugoj?
Načelnik – ne po toj.
Kolić Miro – onda moram šutiti jer ne znam ništa, dobro. Jer, ovo znam, ovo što se tiče
ovoga ne znam. Ja šta ne znam ja na glas kažem da ne znam. Prema tome, ovo što je načelnik
predložio je sve u redu po meni i po vama.
Predsjednik vijeća – ukoliko bilo šta iz ove odluke ne bude tu, 20 lipa, 10 lipa, 100,00 kuna,
200,00 kuna to će iz Državne će uprave vratiti, kažem ovaj je dokument bio na provjeri.
Načelnik – vi meni određujete i osnovicu po ovome?
Predsjednik vijeća – ne. Vlada Republike Hrvatske je odredila osnovicu.
Načelnik – a šta piše tu?
Predsjednik vijeća – moramo je upisati u odluku.
Kolić Miro – gdje piše?
Načelnik – gore višlje.
Predsjednik vijeća –mora biti usluglašena. Mi sam konstatiramo tu osnovicu. I svaki puta
kada se promjeni osnovica, šta možda ne ćemo čekati dugo, morati ćemo opet nešto
revidirati. Mi to ne znamo. Evo ja dajem ovaj prijedlog na glasovanje ovako kako je ovdje
napisano sa izmjenom da ide 1,75 i načelnik je rekao da će dati retroaktivno podnesak.
Nakon glasovanja izglasano je JEDNOGALSNO 9 „ZA“.
Kuštrić Emil se je obratio predsjedniku vijeća – mogu samo jednu primjedbu niste dali na
glasanje onaj moj prijedlog da se za slijedeće vijeće vidi i da li to ulazi u 20% proračuna.
Predsjednik vijeća – da li ulazi ili ne ulazi. Načelnik je taj koji daje proračun, a ne mi. On
mora to dati. Nije njegova plaća nego od svih.
Kuštrić Emil – da li to ulazi u onih 20%.
Predsjednik vijeća – pa kada ne znam koliko će on odrediti njima. Ne možemo unaprijed to
razmišljati.
Kuštrić Emil – ti podaci koliko Dijana ima plaću, koliko on da li je to u 20% proračuna
godišnjega. Ako nije ne znam o čemu razgovaramo.
Predsjednik vijeća – mi razgovaramo o odluci.
Ovčariček Ivan – ako se probije tija 20% neto nam mora to izračunati.
Načelnik – imate proračun i stavite 20% od proračuna ide za plaću.
Predsjednik vijeća – evo idemo na točku Razno.
točka 7.
Razno
Predsjednik vijeća – evo ja bih imao pod točkom Razno samo jednu stvar to je dostava
materijala za sljedeću sjednicu da će ići poštom. Neki su u svoje slobodno vrijeme raznašali

materijale, a neka da se ne stigne. Nekada mi moramo da bi materijali bili na vrijeme dostavljeni
i da se izbjegnu koje kakve malverzacije sada će to ići poštom.
Morosavljević Jasmin – jedna molba na vas – znači ako nije problem kada bude iduće vijeće
pošto smo rekli da ćemo doći badava, vi svi znadete da ja radim u smjenama i sada idem u noć.
Pa eto da probaš kako bih ti rekao otvoreno po meni da se složi da ne bude bilo kada idem raditi,
i da se ne bude reklo sada je badava pa ne želi doći. Evo ništa drugo, da ne ispadne da neću
doći.
Predsjednik vijeća – evo voditi ćemo računa.
Fuček Stevo – evo još samo nešto po prvoj točci – ja sam dobio zaduženje – mi smo malo
komunicirali i neke procedure postoje po kojima se to ide. Prvo se mora nazvati 112, i onda oni
izlaze van i određuju da li postoji ugroza za sastajanje kriznog stožera. To je procedura. Onda
izlazi policija, šalju komisiju koga će poslati ne znam i šta će oni učiniti. Ako oni ocjene da
postoji ugroza mi se onda sastajemo i dalje radimo šta se naredi. To je takva procedura.
Predsjednik vijeća – upitao je ima li još tko šta reci pod ovom točkom Razno? Zahvalio se je
svima i zatvorio 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Severin.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Sjednica završila u 20:47 sati.
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