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Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci, Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 23.
sjednici održanoj dana 25. ožujka 2013.g donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvještaja o radu udruga

Članak 1.
Prihvaćaju se izvještaji o radu i financijski izvještaji udruga:
1. NK „Hajduk“
2. LD „Orao“

Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“.

KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ: 2121/11-13Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („narodne novine“ broj 144/12) te članka
31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09) Općinsko
vijeće Općine Šodolovci na 24. sjednici održanoj dana 02. travnja 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE ŠODOLOVCI

Članak 1.
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U Statutu Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09) u članku 15.
stavak 2. mijenja se i glasi:
„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko
vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog
tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja
službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“
Članak 2.
U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i
ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na
području Općine Šodolovci i 20 % ukupnog broja birača Općine Šodolovci.“
Članak 3.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Osim slučajeva iz članka 18. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20 % ukupnog broja
birača Općine Šodolovci.
Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku
od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog
načelnika.“
Članak 4.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova
predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog
prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju
referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik
Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog
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središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje
referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o
ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“
Članak 5.
U članku 31. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:
„Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonom.“
Članak 6.
U članku 33. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Predsjednik općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte
predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana
donošenja, te bez odgode općinskom načelniku.“
Članak 7.
U članku 36. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi koje glase:
„a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“
U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.
Članak 8.
U članku 37. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
„ako je pravomoćnom sudskom Odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke.“
podstavak 4. mijenja se i glasi:
„ako mu prestane prebivalište s područja Općine.“
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice
Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.“
Članak 9.
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U članku 38. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:
„ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka
3. ovog članak, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje
teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja
s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku općinskog
vijeća.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.
Članak 10.
U članku 39. stavku 1. dodaje se podstavak 9. koji glasi:
„- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća.“
Članak 11.
U članku 44. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, te o
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost.“
Podstavak 5. briše se.
Članak 12.
U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi:
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi dan nakon objave konačnih rezultata izbora i traje do
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog
načelnika.“
U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:
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„- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom
Općine Šodolovci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima.“
Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:
„-imenuje i razrješava predstavnike Općine Šodolovci u tijelima javnih ustanova i ustanova
kojih je osnivač Općina Šodolovci, trgovačkih društava u kojima Općina Šodolovci ima
udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Šodolovci osnivač, ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno.“
Podstavci od 10. do 26. se pomiču:
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 10.
Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci.“
Članak 13.
U članku 49. Stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:
„- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od
općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome
obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi
općeg akta.“
Članak 14.
U članku 50. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na jednog zamjenika općinskog načelnika.“
Članak 15.
Članak 52. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika mogu svoju dužnost obavljati
profesionalno i dužni su u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno:“
Članak 16.
Članak 53. mijenja se i glasi:
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„Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine Šodolovci,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik
upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.
U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost
općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“
Članak 17.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20.
ovog Statuta.“
Članak 18.
U članku 70. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike Općine Šodolovci u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Šodolovci.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 19.
Članci 71. do 88. brišu se.
Članak 20.
U članku 100. stavku 1. iza riječi fizičkih i pravnih osoba dodaju se riječi „(upravne stvari)“.
Članak 21.
Članak 101. mijenja se i glasi:
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„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“
Članak 22.
U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:
„opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito
opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“
Članak 23.
Ovlašćuje se komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta Općine Šodolovci.
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Šodolovci“, osim članka 5., 9. i 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
Članka 8. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

KLASA: 012-03/13-01/1
URBROJ: 2121/11-13-1
Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) te članka
31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09) Općinsko
vijeće Općine Šodolovci na 24. sjednici održanoj dana 02. travnja 2013. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŠODOLOVCI

8

Broj 2

„Službeni glasnik“

Članak 1.
U poslovniku Općinskog vijeća Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj
3/09) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
„konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani
člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti
najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji
redni broj na glasačkom listiću.“
Članak 2.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dvije ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako
sporazum nije zaključen političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične
liste.“
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu, odnosno postignutom dogovoru
obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi na „nezavisnoj listi“ zamjenjuju
riječima „na kandidacijskoj listi grupe birača.“
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 3.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.“
Članak 4.
U članku 23. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“.
Članak 5.
U članku 42. stavku 1. iza riječi „općinski načelnika“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni
predlagatelj“.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
„Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
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Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a
općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća
za proračun ili najmanje četiri vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.“
Članak 6.
Iza članak 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:
„ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i
razrješuje Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore
sukladno posebnom zakonu.“
Članak 7.
U članku 53. stavku 4. riječi „15 dana“ zamjenjuje se riječima „8 dana“.
Iza stavka 4. dodaje se stavci 5., 6. i 7. koji glase:
„Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan u stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku
od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.“
Članak 8.
U članku 65. stavku 2. podstavak 6. briše se.
Članak 9.
Ovlašćuje se komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci.
Članak 10.
Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „službenom glasniku
Općine Šodolovci“, osim članka 6. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog i izvršnog
tijela.
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KLASA: 011-01/13-01/1
URBROJ: 2121/11-13-1
Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović

___________________________________________________________________________
Na osnovu članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12) te članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnike Općine
Šodolovci 3/09) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 24. sjednici održanoj dana 02. travnja
2013. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Šodolovci
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Šodolovci („Službeni glasnik“ Općine Šodolovci
broj 1/11) članak 4. mijenja se i glasi:
„visina komunalnog doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazano u tablici kakao
slijedi:
Tarifni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Osnovica

Jedinica

Poslovne
prostorije
osim
proizvodnih građevina
Stambene građevine za stalno
stanovanje:
a) obiteljske kuće do 400 m2
Stambene građevine za povremeno
stanovanje
Objekti društvenog standarda i
religijski objekti
Proizvodne građevine
Pomoćne zgrade kao što su šupe,
štale, spremišta za žitarice,
staklenici i druge poljoprivredne
zgrade
Prometne građevine
Produktovodi
Kabelska kanalizacija
Otvorene poslovne građevine
Druge otvorene građevine

m3

5,00 kn

m3

5,00 kn

m3

5,00 kn

m3

3,00 kn

m3
m3

2,00 kn
1,00 kn

m2
m3
m
m2
m2

2,00 kn
3,00 kn
3,00 kn
5,00 kn
2,00 kn
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Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Šodolovci i stupa na snagu osmog
dana nakon dana objave.
KLASA: 363-03/13-01/
URBROJ: 2121/11-13Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05,
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik
Općine Šodolovci“ broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Šodolovci je na svojoj 24. sjednici
održanoj dana 02. travnja 2013. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Šodolovci za 2012. godinu

Članak 1.
Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Šodolovci za 2012. godinu koji je ovom tijelu podnio načelnik Općine Šodolovci.

Članak 2.
Izvještaj iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Šodolovci.
KLASA: 351-01/13-01/1
URBROJ: 2121/11-13-3
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Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović v.r.

___________________________________________________________________________
Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 31.
Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ 3/09) Općinsko vijeće
Općine Šodolovci na 24. sjednici održanoj dana 02. travnja 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju
otpadnih materijala na poljoprivrednim i
drugim površinama
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere i postupci zaštite od požara pri spaljivanju suhe
trave, suhog žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada te mjere i postupci zaštite od
požara pri loženju otvorene vatre na poljoprivrednim i drugim površinama.
Članak 2.
Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge fizičke osobe
dužni su prije spaljivanja suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti
odgovarajuće mjere opreznosti, osigurati odgovarajuća sredstva te poduzeti mjere zaštite
sukladno propisima o zaštiti od požara, a osobito:
- prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove Odluke,
- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez vjetra,
- osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i drugi biljni otpad, ovisno o količini i
zapaljivosti, bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim
tvarima,
- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu travu, spaljivati korov i biljni otpad te
ložiti otvorenu vatru, samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje
odgovarajućih mjera opreza,
- osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon žetve odnosno berbe te drugog lako
zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog
zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3) metra,
- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj
zapaljenoj površini,
- tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj djelatnika, odgovarajuću opremu i
sredstava za zaštitu od požara ovisno o obimu i vrsti biljnog otpada koji se
spaljuje,
- poduzeti i druge potrebne mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara
na susjedne površine.
U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se
ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje
odgovarajućih mjera opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim
zemljištem, odnosno tijelo uprave nadležno za poslove šumarstva, šume i šumska zemljišta.
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Otvorenom vatrom smatra se svaka vatra izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih
prostorija s osiguranim ložištem.
Članak 3.
Pravne i fizičke osobe iz članka 2. ove Odluke dužne su neposredno prije spaljivanja
biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge
površine ili objekte (industrijske građevine i postrojenja, stambene i druge objekte, električne
i telefonske stupove i vodove, prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.) prijaviti
najbližoj Policijskoj postaji Policijske uprave Osječko-baranjske.
Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari koje objektivno ne može ugroziti druge
objekte ili površine, pravne i fizičke osobe iz članka 2. ove Odluke nisu obavezne prijaviti, ali
su obvezne poduzeti sve potrebite mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine.
Članak 4.
Prijava iz članka 3. ove Odluke treba sadržavati podatke o tome tko obavlja
spaljivanje, vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama zaštite
od požara koje će se poduzeti pri spaljivanju, kao i druge podatke od značaja za zaštitu od
požara pri spaljivanju.
Članak 5.
Nadležno tijelo, kojem se podnosi prijava, zabraniti će spaljivanje biljnog otpada, u
koliko nisu ispunjeni svi uvjeti i poduzete mjere zaštite od požara utvrđene ovom Odlukom te
upoznati podnositelja prijave s razlozima zabrane.
Članak 6.
Novčanom kaznom od 150,00 do 400,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja
na poljoprivrednom zemljištu pali suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili loži otvorenu
vatru protivno odredbi članka 2. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 90,00 do 900,00 kn i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 7.
Novčanom kaznom od 100,00 do 900,00 kn kaznit će se za prekršaj pojedinac koji pali
suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili loži otvorenu vatru protivno odredbi članka 2. ove
Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku općine
Šodolovci“.
KLASA: 214-02/13-01/
URBROJ: 2121/11-13-
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Šodolovci, 02. travnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Anita Tešanović v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 10.
stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („narodne novine“ broj
39/13), članka 25. stavak 2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj
26/03), članka 33. stavak 5. i stavak 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) i
članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09),
Općinsko vijeće Općine Šodolovci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 02. travnja 2013.
godine donosi:
ODLUKU
o mjerama zaštite od požara
za vrijeme žetve i vršidbe
1. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite od požara na području Općine Šodolovci
koje se provode za vrijeme obavljanja žetve, vršidbe i sakupljanja prostirke od strane
poljoprivrednih poduzeća i građana, te organizacija dežurstava vatrogasnih postrojbi i vršenje
nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara.
Članak 2.
Poljoprivredna poduzeća i građani poljodjelci koji obavljaju žetvene radove sa
kombajnima dužni su na istim postaviti sredstva i opremu za gašenje požara propisana ovom
Odlukom, a vozači kombajna moraju biti osposobljeni za rukovanje opremom za gašenje
požara.
Članak 3.
Neposrednu kontrolu nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara obavlja
nadležna Policijska uprava putem Odjela inspekcije za zaštitu od požara i područnog
vatrogasnog zapovjednika.
Članak 4.
Dobrovoljno vatrogasno društvo prije žetve i vršidbe mora izvršiti sve pripremne
radnje u svojim postrojbama, a naročito provjeriti ispravnost opreme za gašenje požara i
uređaja za uzbunjivanje u slučaju požara.
II MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 5.
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Za vrijeme žetve i vršidbe poduzimaju se mjere zaštite usjeva, prostirke, kombajna i
transportnih sredstava sa ciljem da se spriječi nastajanje i širenje požara.
Na mjestu gdje se obavlja žetva svaki radni stroj mora posjedovati sljedeću opremu za
gašenje požara:
1. osobni automobil ili kombi vozila- vatrogasni aparat S- kg
2. kamion do 2,5 tone i traktori- vatrogasni aparat -3 kg
3. kombajni i kamioni do 10 tona- vatrogasni aparat S-6 kg
Članak 6.
Poljoprivredna poduzeća ili građani koji obavljaju žetvu sa više od dva kombajna na
jednoj žetvenoj površini dužni su pored vatrogasnih aparata navedenih u članku 5. ove Odluke
osigurati cisternu sa vodom kapaciteta 3000-5000 litara vode sa vatrogasnom pumpom
kapaciteta 44 l/min, dovoljnu duljinu vatrogasnih cijevi i mlaznicu, 3-5 metlanica za gašenje
požara otvorenog prostora te traktor sa plugom za odoravanje i lanac za izvlačenje kombajna.
Članak 7.
Na početku žetvene površine treba postaviti upozorenje zabranjeno pušenje i upotreba
otvorenog plamena.
Na svakom kombajnu treba postaviti vidljivi znak zabranjeno pušenje.
Članak 8.
Vozač kombajna i osobe na održavanju istih dužni su prije izlaska na žetvenu površinu
ili početak žetve i vršidbe izvršiti čišćenje kombajna, a po potrebi izvršiti i pranje motora
kombajna.
Članak 9.
Svi kombajni u pojedinačnom radu moraju imati kontrolne knjige, a u skupnom radu
jednu kontrolnu knjigu na žetvenoj površini u kojoj se upisuje redovno čišćenje i pranje
kombajna, te kontrola nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara temeljem ove
odluke.
Članak 10.
U vremenu od početka sazrijevanja žitarica i uljane repice pa do završetka žetve, te
sakupljanja i odvoženja prostirke zabranjeno je spaljivanje strništa i slame suhe trave i raslinja
po vodotocima i uz rub prometnica kao i loženje vatre u bilo kojem obliku.
U opravdanim slučajevima izuzetno ako u blizini poljoprivredne površine na kojoj će
se vršiti spaljivanje nema voćnjaka ni nasada može se odobriti spaljivanje strništa, slame i
biljnog otpada.
odobrenje za spaljivanje u navedenim slučajevima izdaje nadležna Policijska uprava.
Članak 11.
Kamare slame u ekonomskom dvorištu poduzeća i građana moraju biti odmaknute
najmanje 10 metara od građevina, uličnog niza i javnih prometnica.
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III ORGANIZACIJA DEŽURSTVA
Članak 12.
Poljoprivredna poduzeća u svrhu sprječavanja i otklanjanja opasnosti od požara za
vrijeme sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane repice na poljoprivrednim površinama
osiguravaju vatrogasno društvo, odnosno motrilačko-dojavnu službu i odgovarajuću opremu i
sredstva za gašenje i dojavu požara.
Za vrijeme trajanja žetve i vršidbe u općini će se organizirati dežurstvo vatrogasne
postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i građana.
Početak dežurstava određuje zapovjednik vatrogasne postrojbe dobrovoljnog
vatrogasnog društva na području katastarske općine Palača, a za ostale katastarske općine
početak dežurstva određuje općinski načelnik.
Članak 13.
Zapovjednik vatrogasne postrojbe neposredno organizira i nadzire dežurstvo
vatrogasaca, te ispravnost sredstava i opreme za gašenje požara i sredstava za dojavu i
uzbunjivanje u slučaju požara.
Dnevno dežurstvo započinje izlaskom kombajna u žetvu, a završava prestankom
žetvenih radova.
popis dežurnih vatrogasaca treba biti na vidnom mjestu i oglasnoj ploči općine.
Članak 14.
Dežurni vatrogasci trebaju izvršiti dnevni pregled vatrogasnih vozila i pumpi, te
kombajna u smislu posjedovanja propisane opreme, pranja i čišćenja prije izlaska na žetvene
površine i o tome voditi knjige evidencije.
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara utvrđenih ovom Odlukom vrši
inspekcija zaštite od požara i poljoprivredne inspekcije temeljem Zakona o zaštiti od požara i
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 16.
Nadzor nad dežurstvom vatrogasnih postrojbi i ispravnosti vatrogasne opreme
dobrovoljnih vatrogasnih društava područni vatrogasni zapovjednik nadležne policijske
uprave.
Članak 17.
Nadležna policijska uprava obavijestit će općinskog načelnika i druga nadležna tijela
lokalne uprave i samouprave o stanju zaštite od požara, problematici i obvezama u svezi sa
požarno operativnim mjerama za vrijeme žetve i vršidbe.
V KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
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Novčanom kaznom do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzeće:
1. ako ne postavi potrebnu opremu za gašenje požara utvrđenu ovom Odlukom i
kontrolnu knjigu
2. ako vrši spaljivanje slame, strništa i suhe trave po vodotocima i putovima za vrijeme
žetve i vršidbe.
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u poduzeću za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 19.
Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se za prekršaj fizika osoba:
ako obavlja žetvu i vršidbu sa kombajnom, a na isti ne postavi propisnu opremu,
ako loži vatru ili puši na mjestu gdje se obavlja žetva i vršidba,
ako ne čisti kombajn od prljavštine,
ako nema kontrolnu knjigu na kombajnu,
ako spaljuje slamu, strnište i suhu travu za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva, pa do
završetka žetve i vršidbe,
6. ako kamare slame i plastove sijena postavlja uz građevinske objekte.

1.
2.
3.
4.
5.

VI ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci“
Klasa: 214-02/13-01/
Urbroj: 2121/11-13-1
Šodolovci, 02. travnja 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anita Tešanović v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05,
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik
Općine Šodolovci“ 3/09), općinski načelnik Općine Šodolovci podnosi Općinskom vijeću
Općine Šodolovci sljedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci za 2012. godinu

UVOD
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Plan gospodarenja otpadom Općine Šodolovci izrađen je 2009. godine, a isti je prihvaćen od
Općinskog vijeća Općine Šodolovci.
Prema odredbama Zakona o otpadu, Općinski načelnik je u obvezi jednom godišnje (do 30.
travnja tekuće godine) podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o
provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

SKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA
Ugovor o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sklopljen je 14.
svibnja 2012., na rok od pet godina i to s tvrtkom Mull trans d.o.o., nakon što je prethodno
istekao Ugovor o koncesiji za sakupljanje odvoz i odlaganje komunalnog otpada, potpisan s
tvrtkom Eko Flor Plus.
Prema podacima tvrtke Eko Flor Plus d.o.o. u razdoblju od 01.01.2012. do 31.05.2012. godine
na području Općine Šodolovci ukupno ima 483 korisnika usluge, od kojih ima ukupno 9
pravnih osoba, dok su ostali 462 obična domaćinstva, također ima i 1 staračko domaćinstvo,
te 11 vikendaša.
Prema podacima koncesionara Mull trans d.o.o. na području Općine Šodolovci za razdoblje
od 31.05.2012. do 31.12.2012. godine ima 8 pravnih osoba koje se koriste uslugom
koncesionara. Ukupno ima 453 korisnika, od kojih 438 ima kante od 120 l, a njih 15 kante od
240 l.
U dva naselja Općine, Šodolovcima i Silašu postavljeni su zeleni otoci za odvojeno
sakupljanje papira, te se u 2012. godini u ta dva naselja provodila mjera odvojenog
prikupljanja otpada i to papira. Dva puta godišnje koncesionar vrši odvoz glomaznog otpada u
svim naseljima Općine Šodolovci.
U 2012. godini na području Općine Šodolovci prikupljeno je ukupno 528, 62 t miješanog
komunalnog otpada, koji je odložen na sljedeće deponije: Petrovačka dola 511,62 t,
odlagalište Županja 9 t i odlagalište Belišće 8 t.
Ambalaže od papira i kartona prikupljeno je u količini od 0,215 t, kod oporabitelja Belišće
d.d. na adresi Trg A. Starčevića 1, Belišće.
Deponije na području Općine Šodolovci se povremeno čiste i saniraju, kako bi bile u
zadovoljavajućem stanju te kako ne bi došlo do prijetnji za onečišćenje i okoliš.
Na kraju, može se istaći kako je najveći problem na području Općine Šodolovci komunalni
otpad, ali se on u skladu s Planom gospodarenja otpadom Općine Šodolovci rješava na
zadovoljavajući način i nema opasnosti po zagađenje i onečišćenje. Ostale vrste otpada, poput
na primjer građevinskog, nisu opasne, no i na njih se treba obratiti posebna pozornost kako se
ne bi pretvorile u još veći problem.
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Broj 2

„Službeni glasnik“

KLASA: 351-01/13-01/1
URBROJ: 2121/11-13-2
Šodolovci, 28. ožujka 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
dipl. ing. Mile Zlokapa v.r.
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