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Službeni glasnik 

Općine Šodolovci 
Godina XIII                                                Šodolovci, 31. Ožujka 2010.                                                       Broj 1 

 

SADRŽAJ 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

1. Odluka o naknadi vijećnika, osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće za određene 

dužnosti te drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama vijeća 

2. Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 

3. Odluka o posebnim mjerama  zaštite od požara pri  spaljivanju otpadnih materijala na 

poljoprivrednim i drugim površinama 

___________________________________________________________________________ 

 

 

            Na osnovu članka 31. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci 
(„Službeni glasnik Općine Šodolovci“ br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 8. 
sjednici održanoj dana 31.03.2010. 
 

ODLUKU 
o naknadama vijećnika, osobama koje bira ili imenuje 

Općinsko vijeće na određene dužnosti te drugim osobama koje sudjeluju 
na sjednicama Vijeća 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom Općinsko vijeće određuje naknadu vijećnicima Općinskog vijeća, 
članovima radnih tijela Vijeća, odnosno osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na 
određene funkcije te drugim osobama koje sudjeluju u radu sjednica Vijeća. 
 

Članak 2. 
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 Osobe iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na: 
- mjesečnu naknadu 
- naknadu troškova prijevoza za prisustvovanje sjednicama Vijeća i sjednicama radnih 

tijela Vijeća. 
 

Članak 3. 
 
 Predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća imaju pravo na mjesečnu 
naknadu u iznosu od 500,00 kuna u neto iznosu. 
 Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 300,00 kuna 
u neto iznosu. 
 

Članak 4. 
 
 Naknada za troškove prijevoza odnosno dolaska na sjednicu osobama iz članka 1. ove 
Odluke određuju se u visini stvarnih izdataka prijevoznim sredstvima javnog prijevoza, 
računajući od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice. 
 

Članak 5. 
 
 Vijećnicima i članovima radnih tijela koji su upućeni na službeno putovanje radi 
izvršavanja poslova iz samoupravnog dijela Općine, pripada i dnevnica, te naknada putnih 
troškova i troškova noćenja. 
 

Članak 6. 
 
 Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu utvrđena je pozitivnim 
propisima kojima su određene dnevnice za korisnike državnog proračuna. 
 

Članak 7. 
 

            Dnevnica se obračunava od vremena polaska na službeno putovanje do vremena 
povratka s puta. 
 Za putovanje koje traje od 8-12 sati isplaćuje se pola dnevnice, za putovanje preko 12 
sati isplaćuje se cijela dnevnica. 
 

Članak 8. 
 
 Osobe koje profesionalno obavljaju dužnost, a koriste privatni automobil u službene 
svrhe imaju pravo na naknadu za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe koja se 
obračunava prema broju prijeđenih kilometara, u iznosu od 2 kune po prijeđenom kilometru. 
 

Članak 9. 
 
 Sredstva koja će se isplaćivati po ovoj Odluci osiguravaju se u proračunu Općine 
Šodolovci. 
 

Članak 10. 
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 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnika, 
osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na određene dužnosti te drugim osobama koje 
sudjeluju na sjednicama Vijeća, Klasa: 121-01/09-01/1, Urbroj: 2121/11-09-1 od 27. listopada 
2009.  
 

Članak 11. 
 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine 
Šodolovci“. 
 
 
Klasa: 121-01/10-01/1 
Urbroj: 2121/11-10-1 
Šodolovci, 31.03.2010.                                                   Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                   Tešanović Anita 
 
     
___________________________________________________________________________ 

 

 

            Na temelju čl. 3. st. 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93, 33/05, 
107/07, i 39/09), čl. 12. i čl. 14. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj 152/08), čl. 25. st. 2. Pravilnika o zaštiti  šuma od požara („Narodne novine“ br. 26/03), 
čl. 33. st. 5. i st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 24/02, 122/02 i 107/07), i čl. 
31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik“ Općine Šodolovci br. 3/09), Općinsko 
vijeće Općine Šodolovci na redovnoj sjednici održanoj dana 24.05.2010. 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. 
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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. 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 čl. 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 
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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. 
 

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. 
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 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. 
 

IV KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 18. 
 

 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 fizička osoba: 
1. ako obavlja žetvu i vršidbu sa kombajnom, a na isti ne postavi propisnu opremu, 
2. ako loži vatru ili puši na mjestu gdje se obavlja žetva i vršidba, 
3. ako ne čisti kombajn od prljavštine, 
4. ako nema kontrolnu knjigu na kombajnu, 
5. 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. 

 
V  ZAKLJUČNE ODREDBE 

 
Članak 20. 

 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Šodolovci“ 
 
 
 
Klasa: 214-02/11-01/ 
Urbroj: 2121/11-11-1 
Šodolovci, 24. Svibnja, 2010                                               Predsjednik općinskog vijeća      
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                                                                                                         Tešanović Anita 
         
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
             Temeljem članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93, 
33/05, 107/07) i članka 31. Statuta općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ 
3/09) Općinsko vijeće općine Šodolovci na 8. sjednici 24. svibnja 2010. 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 
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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 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“. 
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Klasa: 214-02/10-01/1 
Urbroj: 2121/11-10/1 
Šodolovci, 24. svibnja 2010.                 Predsjednik općinskog vijeća 
                   Tešanović Anita 

 
 
 


