Službeni glasnik
Općine Šodolovci
Godina XVIII

Šodolovci, 06. svibnja 2015.

__ _ Broj 2

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci,
2. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Šodolovci za razdoblje
2015. do 2020. godine,
3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Šodolovci za 2014. godinu,
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na
području općine Šodolovci za 2014. godinu,
5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine
Šodolovci za 2014. godinu,
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
7. Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014. godini,
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2014. godinu,
9. Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini,
10. Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala
na poljoprivrednim i drugim površinama u 2015. godini
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Šodolovci,
2. Izmjena Plana prijma u službu za 2015. godinu

Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci, Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 12.
sjednici održanoj dana 05. svibnja 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
Općine Šodolovci

Članak 1.
Usvaja se Zapisnik sa 11. sjednice vijeća Općine Šodolovci, održane 30. ožujka 2015. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“.

KLASA: 021-05/15-01/
URBROJ: 2121/11-15-1
Šodolovci, 05. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine » br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni
tekst) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i
2/13), Općinsko vijeće Općine Šodolovci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 05. svibnja
2015. godine donosi:

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Šodolovci
za razdoblje 2015. do 2020. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Šodolovci daje suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta – Strateškog razvojnog programa Općine Šodolovci za razdoblje 2015. do 2020.
godine.

Članak 2.
Strategijom razvoja Općine Šodolovci do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija)
utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socio-ekonomskom razvoju Općine
Šodolovci, te definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju
ciljeva Strategije.
Članak 3.
Za izradu Strategije osnovat će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi.
Ovlašćuje se općinski načelnik za imenovanje članova Radne skupine u skladu s ovom
Odlukom.
Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za
razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne
vrijednosti, koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020.
Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik da sukladno zakonskim propisima provede postupak
odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strategije, nakon zaprimanja pozitivne
Odluke o odabiru od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
kao nadležnog tijela za provedbu natječaja za podmjeru 7.1.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci“.

KLASA: 021-05/15-01/
URBROJ: 2121/11-15-1
Šodolovci, 05. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Šodolovci za 2014. godinu

I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Šodolovci za 2014. godinu.
Utvrđuje se da su za financiranje javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci za
2014. godinu utrošena sredstva u iznosu od 42.500,00 kuna, kako slijedi:
KORISNIK

IZNOS
planirano (kn)

dodijeljeno (kn)

KUD „Zora“ Silaš

30.000,00

30.000,00

Udruga „seoska idila“ Ada

10.000,00

12.500,00

Udruga „seoski kutak“ Šodolovci

10.000,00

______

UKUPNO

50.000,00

42.500,00

II
Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.

KLASA: 612-01/13-01/3
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa javnih potreba u sportu na području općine
Šodolovci za 2014. godinu

I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine
Šodolovci za 2014. godinu.
Utvrđuje se da su za financiranje javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za
2014. godinu utrošena sredstva u iznosu od 17.100,00 kuna, kako slijedi:
KORISNIK

IZNOS
planirano (kn)

dodijeljeno (kn)

NK „Palača“ Palača

15.000,00

16.000,00

NK „Hajduk“ Šodolovci

5.000,00

_______

NK „Silaš“ Silaš

5.000,00

_______

Karate klub „Iktus“

_______

600,00

NK „Đezelem“ Korođ

_______

500,00

UKUPNO

25.000,00

17.100,00

II
Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.

KLASA: 620-01/13-01/1
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa socijalne skrbi za 2014. godinu
I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2014. godinu
Utvrđuje se da su za financiranje prava iz socijalne skrbi na području općine Šodolovci za
2014. godinu utrošena sredstva u iznosu od 288.074,96 kuna, kako slijedi:

KORISNIK

IZNOS
planirano (kn)

dodijeljeno (kn)

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

10.000,00

3.600,00

Troškovi za ogrjev

80.000,00

40.850,00

Jednokratne novčane pomoći

60.000,00

59.175,00

Studentske stipendije

35.000,00

34.000,00

Prijevoz učenika srednjih škola

50.000,00

38.060,20

Poklon paketići djeci

20.000,00

18.789,76

Naknada za novorođeno dijete

25.000,00

18.000,00

Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića

50.000,00

75.600,00

UKUPNO

330.000,00

288.074,96

II
Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.
KLASA: 550-01/13-01/111
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

__________________________________________________________________________

Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Šodolovci za 2014. godinu.
Utvrđuje se da su za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Šodolovci za 2014. godinu utrošena sredstva u iznosu od 199.869,38 kuna,
kako slijedi:
OPIS

IZNOS
planirano (kn)

Izgradnja javne rasvjete u naselju Ada

400.000,00

dodijeljeno (kn)
96.869,38
(financirano
sredstava
šumskog
doprinosa)

iz

Izgradnja sustava vodoopskrbe

120.000,00

103.000,00
(18.864,76 kuna
iz
sredstava
komunalnog
doprinosa, ostatak
odnosno
84.135,25
od
pomoći
iz
županijskog
Proračuna
i
prihoda od poreza
općine Šodolovci)

UKUPNO

520.000,00

199.869,38

II
Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.

KLASA: 363-01/13-01/16/13-01/1
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini.
Utvrđuje se da su za održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Šodolovci za 2014. godinu
utrošena sredstva u iznosu od 695.221,93 kuna, kako slijedi:

KORISNIK

IZNOS
planirano (kn)

dodijeljeno (kn)

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 150.000,00
čišćenje javnih površina

231.250,00

Obavljanje poslova zimske službe

50.000,00

15.000,00

Održavanje nerazvrstanih cesta

80.000,00

46.875,00

Održavanje groblja

60.000,00

151.250,00

Javna rasvjeta (troškovi električne energije)

285.000,00

242.246,93

Javna rasvjeta (troškovi održavanja)

20.000,00

8.600,00

UKUPNO

645.000,00

695.221,93

II
Rashodi za održavanje iz prethodnog stavka su podmireni iz slijedećih izvora:
-

Iz sredstava komunalne naknade 117.652,02 kuna,
Iz sredstava šumskog doprinosa 34.435,79 kuna (sredstva utrošena za nerazvrstane
ceste)
Iz sredstava prihoda od poreza i ostalih prihoda općine Šodolovci i to u iznosu od
543.134,12 kuna.
III

Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.

KLASA: 363-03/13-01/3
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj
3/09 i 2/13) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj 05.05.2015. godine
donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
godinu

I
Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
godinu na području općine Šodolovci.

Utvrđuje se da su za ukupno ostvareni prihodi šumskog doprinosa u 2014. godini:
OPIS

IZNOS
planirano (kn)

ostvareno (kn)

Šumski doprinos

60.000,00

131.305,17

UKUPNO

60.000,00

131.305,17

Utvrđuje se da su ukupno ostvareni rashodi šumskog doprinosa u 2014. godini:
OPIS

IZNOS
planirano (kn)

ostvareno (kn)

Financiranje dijela izgradnje javne rasvjete u 60.000,00
naselju Ada

96.869,38

Nerazvrstane ceste

_________

34.435,79

UKUPNO

60.000,00

131.305,17

II
Ovaj zaključak objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“.

KLASA: 411-01/13-01/3
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 05.05.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 4., 8., 14. i 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10), članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („narodne novine“ broj 39/13 i 48/15),
i članka 31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13),
Općinsko vijeće Općine Šodolovci na svojoj 12. sjednici održanoj dana 05. svibnja 2015.
godine donosi:

ODLUKU
o mjerama zaštite od požara
za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini
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 i Pravilnikom o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“ broj 101/11 i 74/14).
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.
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. kombi vozila registrirana za više od 5 osoba-prah-ABC-2 kg - 1 komad
2. traktori i kamioni nosivosti do 2,5 tone-prah-ABC-3 kg
- 1 komad
3. kombajni i kamioni preko 2,5 tone nosivosti praha-ABC-6 kg - 1 komad
4. kamioni s prikolicom i tegljači-prah-ABC-6 kg
- 1 komad
Kombajni moraju dodatno biti opremljeni lopatom, metlom kantom za vodu i lancem za
odvođenje statičkog elektriciteta i na vidnom mjestu istaknuto upozorenje zabrane pušenja i
upotrebe otvorenog plamena.
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.
Stogove i kamare prostirke, sijena i druge kabaste stočne hrane moraju se slagati na
udaljenosti najmanje 10 metara od zgrada, javnih prometnica i regulacijske linije uličnog niza,
najmanje 5 metara od vodova električne nadzemne mreže, a sigurnosna visina od stoga i
kamara do vodova električne mreže mora biti najmanje 12 metara bez obzira na nazivni
napon.
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.
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.
Novčanom kaznom do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako ne poduzme mjere zaštite od požara sukladno članku 5. i 6. ove Odluke
2. ako vrši spaljivanje slame, strništa i suhe trave po vodotocima i putovima za vrijeme
žetve i vršidbe
3. ako slaže stogove i kamare prostirke i sijena suprotno odredbi stavka 11. ove Odluke
Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.
Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička 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 suprotno odredbama ove Odluke.
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: 214-02/15-01/
Urbroj: 2121/11-15-1
Šodolovci, 05. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Starčević, 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 i 2/13) Općinsko vijeće
Općine Šodolovci na 12. sjednici održanoj dana 05. svibnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju
otpadnih materijala na poljoprivrednim i
drugim površinama u 2015. godini
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.
Zabranjeno je spaljivanje suhe trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada u razdoblju
žetve strnih žitarica i uljane repice, dok radovi u žetvi i skupljanju prostirke ne završe
(odnosno u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine).

Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 30
metara od ograda i zgrada izvedenih od zapaljivog materijala, te u trasama elektroenergetskih
vodova.
U slučaju potrebe obavljanja spaljivanja iz stavka 1. ovog članka, u manjem obujmu,
potrebno je zatražiti dopuštenje od općine Šodolovci i obavijestiti DVD Silaš.
Članak 3.
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.
Otvorenom vatrom smatra se svaka vatra izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih
prostorija s osiguranim ložištem.
Članak 4.
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 5.
Prijava iz članka 4. 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 6.
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 7.
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 3. 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 8.
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 3. ove
Odluke.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku općine
Šodolovci“.

Klasa: 214-02/15-01/
Urbroj: 2121/11-15-1
Šodolovci, 05. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Starčević, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) i članka 46. Statuta Općine
Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13), načelnik Općine Šodolovci
dana 04. svibnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog-upravnog odjela Općine Šodolovci („službeni
glasnik općine Šodolovci“ broj 3/10 i 3/12) u članak 8. dodaje se redni broj 1.a. koji glasi:
Kategorija: I
Potkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 1
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Potrebno stručno znanje:
-magistar struke ili stručni specijalist, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima ili sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik
struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava
ostale uvjete za imenovanje,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
Jedinstvenim upravnim odjelom,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu (MS Word, Excel, Internet)
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
- upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom, u skladu sa zakonom i drugim propisima
-organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute
za rad službenicima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela
-obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća
-poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju službenika i o urednom i pravilnom
korištenju imovine i sredstva za rad
-prati propise iz nadležnosti lokalne samouprave
-poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene
dužnosti
-u suradnji s općinskim načelnikom priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata iz
djelokruga lokalne samouprave
-predlaže donošenje akata iz nadležnosti općinskog vijeća i općinskog
načelnika, a vezano uz poslove Jedinstvenog upravnog odjela
-obavlja poslove u vezi s provedbom Programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem
-vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela

-brine o redovitoj naplati općinskih prihoda te pokreće postupak ovrhe
radi njihove naplate
-brine o objavi „Službenog glasnika Općine Šodolovci“
-obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog-upravnog
odjela Općine Šodolovci stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Ovaj Pravilnik objavit će se u službenom glasniku Općine Šodolovci.

KLASA: 023-01/15-01/
URBROJ: 2121/11-15-1
Šodolovci, 04. svibnja 2015.

NAČELNIK OPĆINE:
dipl. ing. Mile Zlokapa, v.r.

___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinski načelnik
KLASA:100-01/14-01/3
URBROJ: 2121/11-15-2
Šodolovci, 04. svibnja 2015.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i članka 46. Statuta
Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) Načelnik Općine
Šodolovci donosi
IZMJENU PLANA PRIJMA U
SLUŽBU ZA 2015. GODINU
I

U planu prijma u službu za 2015. godinu Općine Šodolovci dosadašnja točka I mijenja se.
Točka I sada glasi:
„Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šodolovci nepopunjena slijedeća
radna mjesta:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
ostala radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
(„Službeni glasnik Općine Šodolovci“ br. 3/10, 3/12 i 2/15) popunjena su na neodređeno
vrijeme.“
II
Dosadašnja točka II briše se i dodaje se nova točka II koja glasi:
„U 2015. godini planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na nepopunjeno radno
mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iz točke I ovog Plana.“
III
Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Šodolovci.
OPĆINSKI NAČELNIK:
dipl. ing. Mile Zlokapa, v.r.
___________________________________________________________________________

