
 

 

Službeni glasnik 
Općine Šodolovci 

Godina XVII                                  Šodolovci, 15. travnja 2014.                                      __     _ Broj 3 

 

SADRŽAJ 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci  

2. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Šodolovci  

3. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Šodolovci 

4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci za 2014. 
godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara 
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ZAKLJUČAK 

o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Šodolovci 

 

Članak 1. 

Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice vijeća Općine Šodolovci, održane 21. ožujka 2013. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

 

KLASA: 021-05/14-01/ 

URBROJ: 2121/11-14- 

Šodolovci, 14. travnja 2014.                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                Tomislav Starčević, v.r. 

___________________________________________________________________________ 

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 
31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13), i članka 
24. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) 
Općinsko vijeće  Općine Šodolovci na 6. sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o izradi II.  Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Šodolovci 
 

 
Članak 1. 

(1)  Ovom Odlukom o izradi Izmjena i dopuna II.  Prostornog plana uređenja Općine 
Šodolovci ( u daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade II.   Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Šodolovci ("Službeni glasnik" Općine Šodolovci 3/06 i 
broj 7/13), u daljnjem tekstu:  Izmjena i dopuna Plana. 
 
1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 
Članak 2. 

(1)  Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu sa odredbama članka 76. i 113. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 
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kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih 
planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04). 
 
2) RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA 

 
Članak 3. 

(1)  Osnovni razlog i cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je omogućavanje izgradnje 
gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje. 
 
 
 
3) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 
Članak 4. 

(1) Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju : 
1. definiranje udaljenosti gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne 
proizvodnje od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste sukladno  minimalnim udaljenostima 
definiranim Prostornim planom Osječko – baranjske županije. 

 2. Usklađenje s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
dr. povezane opreme (NN 131/12) koja je donešena nakon donošenja Plana, te je predmetno 
potrebno uskladiti ovim izmjenama i dopunama. 

3. Planiranje lokacije građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja , vezano za 
donošenje nove zakonske regulative nakon donošenja PPUO Šodolovci iz područja održivog 
gospodarenja otpadom 

 
 
(2)  Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju izmjene i drugih dijelova plana u obuhvatu koji 
proizlazi iz izmjena navedenih u stavku (1) ovoga članka. 
 
4) OCJENA STANJA U OBUHVATU  PLANA 
 

Članak 5. 
(1) Prostorni plan uređenja općine Šodolovci donesen je 2006 ("Službeni glasnik" Općine 
Šodolovci 3/06), a izmjene i dopune 2013. godine ("Službeni glasnik" Općine Šodolovci broj 
7/13). 
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Šodolovci, uočeni su problemi vezani za: 
1.  Udaljenosti gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje 
od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste, koje su veće od minimuma definiranog 
Prostornim planom Osječko – baranjske županije. 
Naime gradnja građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje dozvoljena je 
izvan građevinskih područja na sljedećim udaljenostima od ruba zemljišnog pojasa razvrstane 
ceste: 

 
MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA 

OD RAZVRSTANE CESTE 

Broj uvjetnih grla 
Minimalna udaljenost od osi razvrstane ceste (u m) 

Državne ceste Županijske i lokalne ceste 
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> 50-100 100 100 
> 100 do 400 150 100 

> 400 200 150 
   

Zadane udaljenosti iz prethodne tablice ne odnose se na prateće sadržaje. Udaljenost 
pratećih sadržaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste 
mora biti min.    50 m.  

 
Prostornim planom Osječko – baranjske županije (PPOBŽ), predmetne udaljenosti definirane 
su na sljedeći način (Čl.40): 

Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne 
poljoprivredne proizvodnje iz članka 39. stavak 1. Odredbi za provođenje PPOBŽ, od 
ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izražene u metrima iznose: 

 
Državne Županijske Lokalne 

100 50 30 
Udaljenost gospodarskih građevina od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15 m, a od 
građevinskog područja naselja gradskog obilježja iznosi 500 m. 
Udaljenosti propisane ovim člankom ne odnose se na zahvate na postojećim 
gospodarskim kompleksima i građevinama. Prilikom takvih zahvata ne mogu se 
smanjivati zatečene udaljenosti. 

 
Izmjenama i dopunama preuzele bi se udaljenosti navedene Prostornim planom Osječko – 
baranjske županije. 
 
 
2. Prostorni plan uređenja općine Šodolovci neusklađen je s Uredbom o mjerilima razvoja 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i dr. povezane opreme (NN 131/12) koja je 
donešena nakon donošenja Plana, te je predmetno potrebno uskladiti ovim izmjenama i 
dopunama. Usklađenje se odnosi pretežito na Odredbe za provođenje,  na način da je potrebno 
definirati prostorne uvjete gradnje i/ili rekonstrukcije elektroničke komunikacijske 
infrastrukture na području općine. 
 
 
3. Vezano za donošenje nove zakonske regulative nakon donošenja PPUO Šodolovci iz 
područja održivog gospodarenja otpadom, potrebno je preispitati  planiranje lokacije/a 
građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.  
 
 

(2) Ukupan prostorni razvoj područja Općine u skladu je s PPUO Šodolovci, s izuzetkom 
novonastalih saznanja navedenih u stavku (1) ovoga članka.  

 
 
5) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 6. 
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(1)  Osnovni cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je  definiranje udaljenosti gospodarskih 
građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje sukladno Prostornom planu 
Osječko – baranjske županije, usklađenje s  Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i dr. povezane opreme (NN 131/12), te planiranje lokacije/a 
građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.  
.  
 
6) POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
PLANA 
 

Članak 7. 
(1) Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna 
Plana.  
 
7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH 
PODLOGA 
 

Članak 8. 
(1) Izmjene i dopune izrađuju se na kartografskim prikazima PPUO Šodolovci, a eventualne 
nedostajuće podloge pribavit će Općina. 
 
 
8) POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA PLANA 
 

Članak 9. 
 
(1) U postupku izrade  Izmjena i dopuna Plana zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske 
smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba: 
 
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Ulica 

Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB  
 
2.  MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u 

Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27 
 
3.   MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg 

kralja Petra Krešimira IV, 10000 ZAGREB 
 

4.   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul. Grada 
Vukovara 78, 10000 ZAGREB,  
 

5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva ,Ulica grada Vukovara 269, 10 
000 ZAGREB 
 

6.  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, 
Babanićeva 121, 
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7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO - 
BARANJASKA , Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, Osijek, Prolaz 
kod Snježne Gospe 2, 

 
8.  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko baranjske županije, Osijek, 

Kapucinska 40/1, 
 

9.   OSJEČKO – BARANJSKA  ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE, 31000 Osijek, Ribarska 1/II. 

 
10.  Državna uprava za zaštitu i spašavanje , PU Osijek, Osijek, Ribarska 1, 
 

11.  HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, 
Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB 

 
12. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Služba za 
gospodarstvo 

Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo, Županijska 4, 31000  OSIJEK 
 

 
 

(2)  O izradi Izmjena i dopuna Plana potrebno je obavijestiti susjedne jedinice lokalne 
samouprave. 

 
Članak 10. 

(1) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je najviše 15 dana od dana 
dostave ove Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje 
zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju. 

 
Članak 11. 

(1) U skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), 
tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i 
njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u 
izradi Izmjena i dopuna Plana. Ako to ne učine, nositelj izrade nije dužan poštivati takve 
zahtjeve. U tom slučaju je nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana dužan posebno obrazložiti 
nepoštivanje zahtjeva. 
 

Članak 12. 
(1) Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, 
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji 
su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana. 
 
 
9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA 

 
Članak 13. 

(1) Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana ( podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) -  u roku od najviše 15 dana. 
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Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana od primitka eventualno podloga i zahtjeva 
tijela i osoba određenih posebnim propisima, sukladno Članku 90. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) uz pretpostavku da se zbog navedenih zahtjeva 
neće u većoj mjeri povećati količina predviđenih radova.  
 
10) IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA 
 

Članak 14. 
(1) Izvor financiranja Izmjena i dopuna je proračun Općine. 
 
 
11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
(1) U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se 
odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje. 
 

Članak 17. 
(1) Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka dostavlja se: 
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj  
- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 
90. Zakona o prostornom uređenju . 

 
Članak 18. 

(1) Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 

Članak 19. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 
Šodolovci“. 
 
Klasa : 350-02/14-01/1 
Urbroj : 2121/11-14-4 
Šodolovci, 14. travnja 2014.                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:                   
                                                                                                  Tomislav Starčević, v.r. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), članka 4., 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08) i članka 31. Statuta Općine 
Šodolovci („Službeni glasnik“ Općine Šodolovci broj 3/09 i 2/13), Općinsko vijeće Općine 
Šodolovci na 6. sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Šodolovci 
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Članak 1. 

          Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

          U stožer zaštite i spašavanja Općine Šodolovci imenuje se: 

1. Stjepan Ivić, načelnik stožera                                            zamjenik načelnika općine 

2. Dragan Vidović, član                                                         stručnjak za zaštitu bilja 

3. Ivan Rendulić, član                                                            službenik Područnog ureda za  

                                                                                                zaštitu i spašavanje 

4. Velibor Vojnović, član                                                       rukovodeći službenik 

                                                                                                policijske ustanove 

5. Branka Franjić, član                                                           rukovodeći službenik 

                                                                                                zdravstvenih ustanova 

6. Glišo Čolaković, član                                                         zapovjednik DVD Silaš 

7. Mile Zlokapa, član                                                          općinski načelnik općine Šodolovci 

 

Članak 3. 

          Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski načelnik. Članovi 
Stožera pozivat će se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112. 

 

Članak 4. 

          Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja 
jedinstveni upravni odjel Općine. 

 

Članak 5. 

          Ova Odluka objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave. 
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 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09) 

 

Klasa: 810-06/14-01/2 

Urbroj: 2121/11-14-1 

U Šodolovcima, 14. travnja 2014.                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                            Tomislav Starčević, v.r. 

___________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 13. Stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i 
članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnici općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13), 
općinsko vijeće  općine Šodolovci na 6. sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. godine 
donosi 

 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara na području 

općine Šodolovci za 2014. godinu  

 

UVOD 

Općinsko vijeće općine Šodolovci donijelo je Procjenu ugroženosti od požara 2003. godine, 
tijekom 2013. godine pristupilo se izradi iste te će nova Procjena ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara biti izrađeni tijekom 2014. godine. 

Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara, Procjena ugroženosti od požara 
temelj je za donošenje godišnjeg Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za 
područje općine Šodolovci za 2014. godinu. 

I 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci Općinsko vijeće općine 
Šodolovci donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine 
Šodolovci za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

II 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci potrebno je u 2014. 
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
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1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

1.1. VATROGASNE POSTROJBE 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara za 
općinu Šodolovci potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelj zadatka: DVD Silaš 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara ( ljetni period od 01.06. do 
30.09.) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. 

Izvršitelj zadatka: DVD Silaš 

1.2. NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA 

a) Uskladiti Procjenu zaštite od požara općine Šodolovci 

Izvršitelj zadatka: općine Šodolovci 

b) Uskladiti Plan zaštite od požara općine Šodolovci 

Izvršitelj zadatka: općina Šodolovci 

c) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 

Izvršitelj zadatka: općine Šodolovci 

2. TEHNIČKE MJERE 

2.1. VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA 

Sukladno Procjeni zaštite od požara  i ostalim važećim propisima potrebno je izvršiti 
opremanje vatrogasnih postrojbi. Nabava potrebne opreme i tehnike izvršit će se u skladu s 
objektivnim fiskalnim mogućnostima. 

Izvršitelj zadatka: DVD Silaš 

3. URBANISTIČKE MJERE 

3.1. U postupku donošenja prostorno- planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 
ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno 
važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: općina Šodolovci 

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile 
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba 
potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: općina Šodolovci 
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4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno 
je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od 
požara. 

Izvršitelj zadatka: općina Šodolovci 

b) Sve pričuve vode (zdenci i ostale prirodne pričuve) koje se mogu koristiti za gašenje 
požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 
održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka: općina Šodolovci, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na 
kojem se nalaze pričuve vode za gašenje. 

c) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz 
cestu. Zemljišni pojas uz cestu mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i 
zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog 
pojasa uz ceste od lako zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili 
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava ceste Osječko-baranjske županije, općina Šodolovci. 

 

III 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 
„službenom glasniku općine Šodolovci“. 

 

KLASA: 214-02/14-01/1 

URBROJ: 2121/11-14-1 

Šodolovci, 14. travnja 2014.                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                            Tomislav Starčević, v.r. 

___________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine 
Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) općinsko vijeće općine Šodolovci na 6. Sjednici održanoj dana 
14. travnja 2014. godine donijelo je 

 

IZVJEŠĆE 
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o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 

 

I 

Programom javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci u 2013. godini utvrđene su 
kulturne djelatnosti i poslovi u kulturi koji će se financirati iz proračuna općine Šodolovci za 
2013. godinu. 

II 

Na području općine Šodolovci djeluje: 

Kulturno umjetnička udruga „Zora“ Silaš. 

III 

Za javne potrebe u kulturi, a koje su sadržane u djelovanju Udruge iz točke II. ovog Programa 
osiguravaju se ukupna sredstva u Proračunu općine Šodolovci u iznosu od 30.000,00 kuna 
(planirano). 

Tijekom 2013. Godine za navedeni Program javnih potreba u kulturi ukupno je utrošeno 
30.000,00 kuna. 

IV 

Ovo Izvješće objavit će se u „službenom glasniku općine Šodolovci“. 

KLASA: 612-13/14-01/1 

URBROJ: 2121/11-14-2 

Šodolovci, 14. travnja 2014.                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                               Tomislav Starčević, v.r. 

___________________________________________________________________________ 

           Na temelju članka 1. stavka 3., članka 14. i članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 46. Statuta Općine Šodolovci („Službeni 
glasnik“ Općine Šodolovci, broj 3/09 i 2/13) Općinski načelnik Općine Šodolovci dana 14. 
travnja 2014. godine donosi 
 

PLAN 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara 
 

Članak 1. 
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          Ovim Planom utvrđuju se posebne mjere zaštite za vrijeme povećane opasnosti od 
izbijanja i širenja požara na građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenim prostorima 
područja općine Šodolovci. Posebne mjere zaštite uključuju: 

1. Protupožarno motrenje- ustrojavanjem motriteljskih mjesta u naselju Silaš na Silosu, 
koji će ujedno do daljnjeg biti i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe 
DVD-a Silaš za interventno gašenje nastalih požara na području Silaša i Palače. 

2. Protupožarna ophodnja na potezu Šodolovci-Koprivna-Ada. 

 
Članak 2. 

 
          Motriteljsko-dojavna služba se ustrojava i obavlja za razdoblje od 01. lipnja do 30. 
rujna tekuće godine (požarna sezona). 
 

Članak 3. 
 

          Protupožarno motrenje na motriteljskom mjestu Silos u Silašu, obavljat će se od 07.00 
do 19.00 sati,  dvije smjene, po jedan čovjek u smjeni. 
          Protupožarna ophodnja na potezu Šodolovci-Koprivna-Ada, obavljat će se od 07.00 do 
19.00 sati, u dvije smjene sa traktorom i trobraznim plugom. 
 
 

Članak 4. 
 

          Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana obavljat će DVD Silaš iz Silaša, kao 
nositelj vatrogastva u Općini Šodolovci, a u skladu s Zakonom o zaštiti od požara i propisima 
donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara. 
 

 
Članak 5. 

 
          DVD Silaš iz Silaša ima obvezu nadziranja stanja prohodnosti protupožarnih prosjeka i 
putova kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila na 
području Općine Šodolovci i o stanju izvješćivati Općinu Šodolovci. 
 
 

Članak 6. 
 

          Potrebna sredstva za ustrojavanje i obavljanje motriteljsko-dojavne službe osigurat će 
Općina Šodolovci, kroz Proračun za 2014. godinu i/ili neki drugi zakonom dozvoljeni način. 
 

Članak 7. 
 

          Radi provedbe ovog Plana, odnosno uređenja odnosa između Općine Šodolovci i DVD-
a Silaš, sklopit će se poseban sporazum, kojim će se podrobnije urediti međusobni odnosi 
glede ustrojavanja i obavljanja motriteljsko dojavne službe. 
 
 

Članak 8. 
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          U slučaju promjene u ustroju i načinu obavljanja motriteljsko-dojavne službe, donijet će 
se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana. 
 
 

Članak 9. 
 

          Ovaj Plana, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja 
novog Plana. 
 
 

Članak 10. 
 

          Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Općine Šodolovci. 
 
 
KLASA: 214-01/14-01/2 
URBROJ: 2121/11-14-2 
 
Šodolovci, 14. travnja 2014.                                                              OPĆINSKI  NAČELNIK: 
                                                                                                          dipl. ing. Mile Zlokapa, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 
 
 


