Službeni glasnik
Općine Šodolovci
Godina XIII

Šodolovci, 22.07.2010.

Broj 2

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Odluka o plaći i drugim primicima Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
2. Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama
za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Šodolovci
3. Odluka o obavljanju auto‐ taxi prijevoza na području Općine Šodolovci
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni
glasnik Općine Šodolovci“ br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Šodolovci, na prijedlog
općinskog načelnika Općine Šodolovci, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine
donosi
ODLUKU
o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
I

OPĆA NAREDBA
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost
obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.
II

PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI
Članak 2.
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Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:
1. Pravo na plaću
2. Pravo na naknadu određenih materijalnih troškova
3. Druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti
Članak 3.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 4.
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih
dužnosnika.
Članak 5.
Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:
1. Općinski načelnik………………....1,55
2. Zamjenik općinskog načelnika……1,28
Članak 6.
Dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala
materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom.
Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se
odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja.
Dužnosnici koji koriste privatni automobil u službene svrhe imaju pravo na naknadu
troškova.
Članak 8.
Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja tijekom 24 sata.
Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih
prava dužnosnika utvrđenih ovom odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.
III

POSEBNA PRAVA
Članak 10.
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Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti
ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od
dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12
mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja
profesionalno.
Članak 11.
Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu
Općine Šodolovci.
IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 12.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, donijet će se
pojedinačna rješenja o plaći za rad općinskog načelnika i njegovih zamjenika iz članka 10.
ove Odluke.
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o plaći, Klasa: 120-02/0301/1, Urbroj: 2121/11-03-1, od 16. travnja 2003. godine.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Šodolovci“.
Klasa: 100-01/10-01/
Urbroj: 2121/11-10-1
Šodolovci, 20. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća:
Živković Stevan

___________________________________________________________________________
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Temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ broj 152/08) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine
Šodolovci“ broj 3/09) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 9. sjednici održanoj dana 24.
svibnja 2010. godine donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
i o mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
u Općini Šodolovci
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog i
drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Šodolovci u
slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo
poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
II AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:
1. mjere za sprečavanje erozije
2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti
3. čišćenje kanala
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenom području
5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Agrotehničke mjere iz stavka 1. ovog članka obvezni su provoditi vlasnici i korisnici
poljoprivrednog zemljišta.
Članak 3.
Za područje Općine Šodolovci provode se agrotehničke mjere zaštite od erozije iz
članka 1. ove Odluke:
1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga na
poljoprivrednim površinama
2. ograničenje iskorištavanja pašnjaka na način da se po jednom hektaru površine ne
smiju napasati više od 4 komada krupne stoke u vremenskom razdoblju od 1.
ožujka do 15. prosinca, iznimno dopušta se ispaša ovaca izvan utvrđenog roka u
skladu s posebnim propisima
3. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim
zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama
4. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta.
Članak 4.
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Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere za
sprečavanje zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim sredstvima te na taj način
spriječiti zakorovljenosti na susjedne parcele,
Članak 5.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi
sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih
voda.
Kanali koji spadaju u ovlaštenost vodoprivrednih poduzeća održava to poduzeće, a
ostale kanale održavaju vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi uz
kanale.
Zabranjeno je bilo kakvo odlaganje smeća, zemlje i drugih otpadaka u kanalima ili na
njihovim bankinama.
Članak 6.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom
sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike, te na taj način spriječiti širenje
biljnih bolesti i štetnika.
Članak 7.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku
15 dana od žetve
2. Obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine
3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.
III MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 8.
1.
2.
3.
4.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
održavanje živica i međa
održavanje poljskih putova
uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica
sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Članak 9.

Za područje Općine Šodolovci provode se mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada, visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne
zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu
proizvodnju na tim česticama,
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2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne
ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
4. održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo
označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog prolaza
vatrogasnih vozila
5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja
6. čišćenje prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i
zarastanja korova tako da se omogući prirodan tijek oborinskih voda
7. obvezu sadnje i održavanja vjetrobranskih pojaseva
Članak 10.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao
poljoprivredno dužni su poduzimati mjere iz članka 3. do 9. ove odluke radi zaštite tog
zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao
poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članka 3. do 9. ove odluke dužni su omogućiti
ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na
zemljištu u njihovom vlasništvu.
IV NADZOR
Članak 11.
Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke provode poljoprivredna, šumarska i
vodoprivredna inspekcija te inspekcija zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog
članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz
članka 2. ove Odluke.
V KAZNENE ODREDBE
Članak 12.
Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a
fizička osoba novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kuna za prekršaj ako:
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 3.,
stavak 1., točka 1.),
2. iskorištava pašnjake protivno određenoj vrsti i broju stoke te vremenu i načinu ispaše
(članak 3., stavak 1., točka 2. Odluke)
3. preore livadu, pašnjak i neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje
radi njihovog pretvaranja u oranice j jednogodišnjim kulturama (članak 3., stavak 1.,
točka 3. Odluke),
4. skida humusni odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 3., stavak 1.,
točka 4. Odluke),
5. ne poduzima mjere za sprečavanje zakorovljenosti zemljišta (članak 4. Odluke),
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6. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona
zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodan tijek oborinskih voda (članak
5. Odluke),
7. ne provodi mjeru suzbijanja biljnih bolesti i štetnika (članak 6. Odluke),
8. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku 15 dana od
žetve (članak 7. stavak 1. točka 1. Odluke),
9. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima do 01. lipnja tekuće godine (članak 7. stavak 1. točka 2. Odluke),
10. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu koje graniče s poljoprivrednim zemljištem (članak 7. stavak 1. točka 3.
Odluke),
11. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koji zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu
proizvodnju na tim česticama (članak 9. stavak 1. točka 1. Odluke),
12. ne održava zelene ograde na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde (članak
9. stavak 1. točka 2. Odluke),
13. ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske putove tako da
ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 9. stavak 1. točka 3. Odluke),
14. ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo
označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila (članak 9. stavak 1. točka 4. Odluke),
15. ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja (članak 9. stavak 1. točka 5. Odluke).
Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 13.
Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a
novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn za prekršaj fizička osoba- ovlaštenik, odnosno
vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama
poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u
slučaju iz stavka 2. članka 11. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci“.

Klasa: 320-02/10-01/1
Urbroj: 2121/11-10-1
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Šodolovci, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tešanović Anita
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 46. stavak 2. i 49. stavak 2. Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 116/06, 63/08 i 124/09) i članka 31.
Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ br. 3/09) Općinsko vijeće na
svojoj sjednici održanoj dana 24. svibnja 2010. donijelo je
ODLUKU
o obavljanju auto taksi prijevoza na području
Općine Šodolovci
Članak 1.
I OPĆE ODREDBE
Odlukom o obavljanju auto taksi prijevoza na području Općine Šodolovci (u daljnjem
tekstu: Odluka) definiraju se:
-

uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza,
auto taksi stajališta i način njihova korištenja,
organizacija obavljanja auto taksi prijevoza,
posebne odredbe za auto taksi vozila i vozače.

II UVJETI ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE AUTO TAKSI PRIJEVOZA
Članak 2.
Auto taksi prijevoz na području Općine Šodolovci obavlja se na temelju dozvole za
obavljanje auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola), a odluku o dodjeli iste donosi
načelnik Općine Šodolovci.
Dozvola se dodjeljuje neposredno na pisani zahtjev fizičke ili pravne osobe
registrirane za obavljanje auto taksi djelatnosti (u daljnjem tekstu: prijevoznik).
Članak 3.
Dozvola se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina i nije prenosiva na drugog prijevoznika
već je pravovaljana isključivo na prijevoznika kojem je dodijeljena.
Dozvola se može izdati prijevozniku koji ispunjava uvjete iz ove Odluke i važeće
odredbe iz članka 46. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Članak 4.
Dozvola prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:
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nakon isteka roka na koji je izdana,
u slučaju da prijevoznik otkaže obavljanje svoje djelatnosti,
ako Općina Šodolovci donese odluku o povlačenju dodijeljene dozvole
III AUTO- TAKSI STAJALIŠTA I NAČIN NJIHOVA KORIŠTENJA
Članak 5.

Auto taksi stajališta su javne površine obilježene horizontalnom i vertikalnom
prometnom signalizacijom na kojima se lociraju auto taksi vozila te prijevoznici na istima u
pravilu primaju putnike. Auto taksi stajališta ne smiju se koristiti kao parkirališta već su
isključivo namijenjena za obavljanje auto- taksi djelatnosti.
Auto- taksi stajališta moraju imati istaknutu oznaku (prometni znak) uz koji mora biti
istaknuto radno vrijeme stajališta i izvod iz važećeg cjenika, a koje obavijesti postavlja
Udruženje obrtnika Osijek (u daljnjem tekstu: udruženje).
Auto taksi stajališta mogu koristiti prijevoznici kojima je Općina Šodolovci dodijelila
dozvolu.
Na auto taksi stajalištu može biti telefon kojeg postavlja i za kojeg brine Udruženje.
Članak 6.
Na području Općine Šodolovci utvrđuju se dvije lokacije na javnim površinama koje
će služiti za potrebe auto taksi stajališta:
- lokacija ispred Društvenog doma u Silašu
- lokacija ispred zgrade Općine Šodolovci
IV ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTO- TAKSI PRIJEVOZA
Članak 7.
Na određenoj lokaciji auto taksi stajališta iz prethodnog članka može biti maksimalno
onoliki broj vozila koliko je predviđeno mjesta.
Auto taksi vozač preuzima putnike za prijevoz na auto stajalištu prema redoslijedu
pristiglih vozila te je dužan vožnju izvršiti najkraćim putem do traženog mjesta ili putem koji
odredi kupac usluge.
Prijevoznik koji izvrši vožnju može se vratiti na polazno auto taksi stajalište ukoliko
na istome ima slobodnih mjesta u suprotnom ide na neko od preostalih auto taksi stajališta te
čeka svoj red za novu vožnju.
Prijevoznici samo u iznimnim slučajevima i na zahtjev putnike mogu iste primati i
izvan auto taksi stajališta u skladu sa prometnim propisima i prema dogovoru sa kupcima
usluga prijevoza.
Članak 8.
Putnik na auto stajalištu može na izričit zahtjev odabrati određeno auto taksi vozilo
bez obzira na raspored polaska istih.
Auto taksi vozač dužan je primiti za prijevoz i putnikovu osobnu prtljagu koja se može
smjestiti u vozilo ili na vozilo te je dužan voditi brigu o istoj.
Ukoliko je na auto taksi stajalištu instaliran telefon za potrebe svih prijevoznika na
primljeni telefonski poziv uslugu prijevoza dužan je izvršiti onaj vozač koji je prvi po
redoslijedu za vožnju ukoliko vozilo odgovara zahtjevu naručitelja.
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Članak 9.
Putnik preuzet za prijevoz može odobriti vozaču da uz njega primi za prijevoz i druge
putnike. Ako više putnika istovremeno koristi isto vozilo iznos za prijevoz utvrđen
taksimetrom dijeli se na sve putnike podjednako.
Vozač auto taksi vozila dužan je za pruženu uslugu prijevoza obvezno izdati račun.
V POSEBNE ODREDBE ZA AUTO TAKSI VOZILA I VOZAČE
Članak 10.
Vozilo koje obavlja auto taksi prijevoz na području Općine Šodolovci obvezno mora
posjedovati:
- najmanju snagu pogonskog motora od 65 kw,
- najmanje četvora vrata,
- najviše do devet mjesta za sjedenje,
- oznaku „TAXI“ postavljenu na krovu vozila koja noću mora biti osvijetljena,
- ispravan taksimetar
- klimatizaciju (klima uređaj)
- ovjereni izvadak važećeg cjenika postavljanog na vidnom mjestu u vozilu i
- plan Općine Šodolovci.
Članak 11.
Za obavljanje auto taksi prijevoza vozač, prije izdavanja dozvole, mora imati položen
ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, turističkim, prometnim i drugim značajnim
objektima i znamenitostima na području Općine Šodolovci.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci“.
Klasa: 340-01/10-01/
Urbroj: 2121/11-10-1
Šodolovci, 24. svibnja 2010.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tešanović Anita
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