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SLUŽBENI VJESNIK GRADA OTOKA

Broj 2

ILOK, 4. kolovoza 2020.

GODINA I

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,
9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 12. sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. godine donosi

Članak 2.
Mijenja se članak 2. i glasi:
„Osnovica za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Ilok iznosi 3.576,19 kuna bruto.“

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici
za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice
i čitaonice Ilok

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima i osnovici za obračun plaće
uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Ilok („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/14) stavku
1., tabeli mijenja se koeficijent složenosti poslova za radno
mjesto pod r. br. 3. Knjižničar te sada glasi: „2,1429“.
Mijenja se koeficijent složenosti poslova za radno
mjesto pod r. br. 5. Čistačica - dostavljačica te sada glasi:
„1.25“.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/20-01/01
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik
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Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19)
i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20),
Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 12. sjednici, održanoj
3. kolovoza 2020. godine donosi
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Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točka 5.
Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i
suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10) i članka
28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj
11/13 , 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na
svojoj 12. sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. godine donosi:

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za
razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine

o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju
kapitalnih projekata

Članak 1.

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine KLASA: 402-08/20-01/20 URBROJ:
2196/02-01-20-1 od 27. veljače 2020. godine („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.4/20) u članku
5. stavku 3. pod
„1. NEZAVISNI VIJEĆNICI IZABRANI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA“
- pod rednim brojem 2. zamjenjuju se riječi:
„Marija Dobošević ................................. 2.000,00 kuna
HR6623400093510913071“ riječima: „Filip Petrik ............
2.000,00 kuna HR7823400093510980076“
- pod rednim brojem 6. zamjenjuju se riječi:
„Hrvoje Bošnjaković .............................. 2.000,00 kuna
HR8423400093510942914“ riječima: „Damir Bašić ..........
2.000,00 kuna HR3923400093510914236“.

Grad Ilok zadužit će se dugoročnim kunskim kreditom
do iznosa 6.400.000,00 kuna (šestmilijunačetiristotisućakuna) kod Hrvatske poštanske banke d. d. Zagreb, Jurišićeva 4, za realizaciju kapitalnog projekta K1000023 Poslovna zona Ilok do iznosa 5.100.000,00 kn i kapitalnog
projekta K1000002 Izgradnju Mrtvačnica u Mohovu do
iznosa 1.300.000,00 kn.

Članak 2.

ODLUKU

Članak 2.
Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:
a)

Vrsta kredita:

Dugoročni

b)

Naziv
kreditora:

Hrvatska poštanska banka d. d.
Zagreb, Jurišićeva 4

c)

Namjena
kredita:

Izgradnja Poslovne zone Ilok i
Izgradnja mrtvačnice Mohovo

d)

Iznos kredita:

6.400.000,00

e)

Rok otplate:

10 godina, tromjesečno, 40
jednakih tromjesečnih rata koje
dospijevaju svakog zadnjeg dana u
mjesecu. Prva rata dospijeva
31. 12. 2021. g.

f)

Razdoblje
počeka:

12 mjeseci

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/20-01/20
URBROJ: 2196/02-01-20-4
Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

h) Kamatna stopa:

1,45 % godišnje, fiksna

i)

Naknada za
obradu
zahtjeva:

0,35 % od ugovorenog iznosa
kredita, jednokratno,
minimalno 500,00 kn

j)

Naknada za
rezervaciju
sredstava:

Bez naknade
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Zadužnice

Sredstvo
osiguranja:

Članak 3.
Grad Ilok će s Hrvatskom poštanskom bankom d. d.
Zagreb sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2.
ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

Članak 4.
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U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 9/19) članak 96. mijenja
se i glasi:
„ (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno
odredbama članka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52.,
53., 55., 56., 57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71.,
72., 74., 75., 77., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 94., i 95.
ove Odluke.
(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.“

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Iloka za sklapanje
ugovora iz članka 3. ove Odluke.
Članak 2.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Grada Iloka”.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 403-02/20-01/02
URBROJ: 2196/02-02-20-7
Ilok, 03. kolovoz 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,
32/20), članka 31. Prekršajnog zakona („Narodne novine“
broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) i članka
28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20), Gradsko
vijeće Grada Iloka na 12. sjednici održanoj dana 03.
kolovoza 2020. godine donijelo je

PRVU IZMJENU ODLUKE
O KOMUNALNOM REDU

Članak 97. mijenja se i glasi:
„ Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama
članka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25.,
26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52., 53., 55., 56.,
57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72., 74., 75.,
77., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 94., i 95. ove Odluke.“

Članak 3.
Članak 98. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za
prekršaj ostale fizičke osobe ako postupe suprotno odredbama članaka: 4., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23.,
24., 25., 26., 28., 29., 30., 32., 38., 39., 40., 51., 52., 53.,
55., 56., 57., 58., 60., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72.,
74., 75., 77., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 94., i 95. ove
Odluke.“

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
„Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/44
URBROJ: 2196/02-02-20-2
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Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

Broj 2

objavi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 4.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 28. Statuta
Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka, na 12. sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. donijelo je

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/04
URBROJ: 2196/02-02-20-2
Ilok, 03. kolovoz 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

ODLUKU
O IZMJENAMA POSLOVNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA ILOKA

Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.10/09, 09/12,
04/16, 4/18 ) članak 44. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Pitanja se postavljaju na sjednici Gradskog vijeća prije
utvrđivanja dnevnog reda ili poslije dnevnog reda o čemu
odlučuje predsjednik Gradskog vijeća u pozivu na sjednicu
Gradskog vijeća. Pitanja se postavljaju u usmenom ili u
pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.“

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19), članka 40.
i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i i članka 28. Statuta
Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije br.11/13, 4/18, 9/19 i 4 /20) Gradsko vijeće Grada
Iloka na svojoj 12. sjednici održanoj 3. kolovoza 2020. g.
donosi:

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Članak 2.
U članku 55. mijenja se stavak 2. i glasi:
„Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima u tiskanom
ili elektroničkom obliku najmanje pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok
se može skratiti. Sjednice vijeća mogu se sazivati i održavati elektroničkim putem.“

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok raspisuje
se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice
i čitaonice Ilok.

Članak 2.
Članak 3.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok sastavni je dio ove Odluke o raspisivanju
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natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i
čitaonice Ilok i objavit će se u „Narodnim novinama“, na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i
čitaonice Ilok.

Članak 3.
Za provedbu natječaja iz ove Odluke imenuje se sljedeće Povjerenstvo:
1. Silvija Dološić – član/zamjena člana Tatjana Faletar
2. Marijana Lončar – član/zamjena člana Đurđica Tilović
3. Anka Remenar – član/zamjena člana Nikolina Finta
Natječajno povjerenstvo dužno je Gradskom vijeću
podnijeti izvješće o provedenom postupku s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ice

Članak 4.
Ova Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 112-07/20-01/02
URBROJ: 2196/02-02-20-02
Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i
članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne
novine“ br. 102/17, 32/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.
11/13 i 4/18, 9/19 i 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2020. godine
donijelo je
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PRVU IZMJENU ODLUKE
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije br. 8/18) članak 31. stavak 3. mijenja se
i glasi:
„ Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 500,00 kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom
o zaštiti životinja i Odlukom Grada (čl. 3. st. 1., toč. 1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih
nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1., toč. 2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu (čl. 3. st. 1., toč. 3.)
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl. 3. st. 1., toč. 5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava
na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl. 3. st. 1., toč. 6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu
ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi
(čl. 3., toč. 8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem
boravi kućni ljubimac (čl. 3. st. 1., toč. 9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl. 3. st. 3. toč. 2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u prostorima
ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora(čl. 3. st. 3. toč. 3.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno
kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da
psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će
se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (čl. 3. st. 3. toč. 4.)
11. trajno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od
prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju
kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili
imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura
svakodnevni nadzor (čl. 3. st. 3. toč. 5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne

Stranica 82

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ILOKA

životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (čl. 3. st. 3. toč. 6.)
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na
držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.s.4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne
ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni
kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina
(čl. 4. st. 1.)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne
izvodi svakodnevno van zbog obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl. 4. st. 2.)
16. psa izvodi na javne površine gdje to ovom odlukom nije
dopušteno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na
povodcu i pod nadzorom posjednika (čl. 5.)
17. dopusti da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima
škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i
zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora. (čl. 8.)
18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim
površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl. 9.)
19. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne
nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju
njegov kućni ljubimac onečisti (čl. 10.)
20. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz
kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se
nalazi takav pas nisu zaključana (čl. 14.)
21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije
vidljivo istaknuto upozorenje: “OPASAN PAS”. (čl.
15.)
22. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i
povodca. (čl. 16.)
23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje. (čl.
19.)
24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara (čl. 20.)
25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u
skladu s pravilnikom što ga donosi gradonačelnik (čl.
21. st. 5.)
26. koristi životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih
izlaže na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i
slično, u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave po ispunjenju
uvjeta propisnih aktom Grada (čl. 27.)
27. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca suk-
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ladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i
prodaje na izložbama (čl. 28).”

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 322-01/18-01/03
URBROJ: 2196/02-02-20-3
Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
20/18, 115/18, 98/19), članka 8. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ 92/10) i članka 28. Statuta Grada Iloka
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.
11/13, 4/18, 19/19, 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2020. godine
donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za zaštitu
poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina u Grada Iloka

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere za
poljoprivrednu proizvodnju, uređivanje i održavanje poljoprivrednih zemljišta te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
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(2) Poljoprivredna zemljišta jesu: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici
i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
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dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su
mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite,
a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati
prednost sredstvima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 2.
3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje
-

Agrotehničke mjere su:
minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka
sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem
suzbijanje organizama štetnih za bilje
gospodarenje biljnim ostacima
održavanje organske tvari i humusa u tlu
održavanje povoljne strukture tla
zaštita od erozije
održavanje plodnosti tla.

Članak 5.
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti i
štetnika, sukladno mjerama i postupcima propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja.
(2) Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog članka,
vlasnici i posjednici dužni su odlagati ambalažu sukladno
uputama proizvođača pesticida.

4. Gospodarenje biljnim ostacima
II. AGROTEHNIČKE MJERE
1. Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta povoljnim
za uzgoj biljaka
Članak 3.
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta:
- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
- održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
- održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom
stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 4.
(1) U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem, vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla te njege usjeva i nasada.
(2) Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, potrebno je

Članak 6.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni
su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti
uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 7.
(1) Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
ostataka obuhvaćaju:
- primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostacima
nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se
primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla
- primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima
na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska
obrada tla
- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima
- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i
čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu koje
graniči s poljoprivrednim zemljištem.
(2) Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim zemljištima. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
(3) Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to
dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od
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požara sukladno posebnim propisima i općim aktima Općine.
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8. Održavanje plodnosti tla
Članak 11.

5. Održavanje razine organske tvari i humusa u tlu
Članak 8.
(1) Organska tvar i humus u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima
struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla.
(2) Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru strne žitarice – okopavine – leguminoze ili
industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
(3) Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se
poboljšava plodnost i struktura tla, te optimalna razina hraniva u tlu.
(4) Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travnodjetelinske smjese dio su plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.
(5) Plodored su i podusjevi, međuusjevi te ugar

6. Održavanje povoljne strukture tla
Članak 9.
(1) Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta.
(2) Na mokrom i vodom natopljenom zemljištu preporučuje se izbjegavanje obrade mehanizacijom, osim prilikom žetve i berbe usjeva.

7. Zaštita od erozije
Članak 10.
(1) Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.
(2) Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na
kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine trebale
bi imati pokrov koji umanjuje erozije tla.
(3) Tijekom zime, u uvjetima kada se na oranicama ne
nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje
se ograničena obrada tla.
(4) Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu i ovisno o
specifičnim karakteristikama tla.

Plodnost tla održava se agrotehničkim mjerama, uključujući gnojidbu kojom se povećava ili održava povoljan
sadržaj makro i mikrohraniva u tlu, optimalne, fizikalne i
mikrobiološke značajke tla

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 12.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa
2. održavanje poljskih putova
3. uređivanje i održavanje kanala
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

1. Održavanje živica i međa
Članak 13.
(1) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji
zasade živicu, dužni su je redovito održavati i orezivati na
način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskog puta.
(2) Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se
zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, odnosno međe i ne
mogu biti šire od 0,5 m te se u svrhu sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da
njihova visina ne prelazi 1 m.
(3) Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka
posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima.
(4) Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene,
očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne
ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
(5) Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
(6) Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se
korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.
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2. Održavanje poljskih putova
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4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela

Članak 14.

Članak 17.

(1) Poljski putovi održavaju se u skladu s odredbama
Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim
površinama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 8/14)
(2) Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se
naročito:
- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne
bi ometali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak
vatrogasnih vozila
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim građevinskim materijalom
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema
odvodnje i otjecanja oborinskih voda
- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje
puta
- sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim
korištenjem (preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.)
(3) Za održavanje putova na privatnom zemljištu odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno posjednici.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na
kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se
sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom,
oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati
radnje za zaštitu svojih prava sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 18.
(1) Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru
većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena
poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
(2) Stablašice koje čine vjetrobranski pojas vlasnici su
dužni redovito održavati i obnavljati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 15.

Članak 19.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova
- užavanje poljskih putova
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove
- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom
obrađivanja zemljišta
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do
kraja tekuće godine
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim
biljem i biljnim otpadom

3. Uređivanje i održavanje površinskog sustava
odvodnje
Članak 16.
Površinski sustavi odvodnje uređuju se i održavaju u
skladu s odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama i
javnim prometnim površinama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 8/14) tako da odvode suvišnu vodu, da su protočni, nezarasli biljem ili zatrpani
zemljom ili drugim materijalom.

Članak 20.
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog
otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1.
lipnja do 30. rujna 2020. godine ili ovisno o vremenskim
uvjetima do odluke lokalne samouprave kako stoji u Odluci o zabrani paljenja vatre na otvorenom od 10. ožujka
2020. godine KLASA: 810-01/20-01/06 URBROJ: 2196/
02-01-20-5.
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Članak 25.

V. NADZOR
Članak 21.
(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari i poljoprivredni inspektori.
(2) provedbi nadzora iz stavka 1. ovlaštena osoba može
rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje mjera za provođenje odluke o agrotehničkim mjerama
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
(3) O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.
(4) Do prijema u službu poljoprivrednog redara, nadzor
nad provođenjem ove Odluke provoditi će komunalni redar
i poljoprivredna inspekcija.

Članak 22.
(1) Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni
su osobi iz nadzora, u provedbi njegove ovlasti, omogućiti
nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog
zemljišta.
(2) Ako osoba iz nadzora u svom radu naiđe na otpor,
može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 23.
Prekršajne postupke pokreće nadležno Ministarstvo, a
novčane kazne za neprovođenje agrotehničkih mjera i
mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz
ove Odluke propisane su u prekršajnim odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o agrotehničkim mjerama i mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina u Grada Iloka („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije br.15/2009).

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/20-01/14
URBROJ: 2196/02-02/1-20-1
Ilok, 03. kolovoz 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

Temeljem članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18,
9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2020. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg
plana Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2019. godinu

Članak 1.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Na agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka koje
nisu uređene ovom Odlukom primjenjuje se Pravilnik o
agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ br. 22/19.)

Usvaja se Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana
Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2019. godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-09/20-01/03
URBROJ: 2196/02-02-20-11
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Ilok, 03. kolovoza 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Filip Petrik

AKTI GRADONAČELNIKA
Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18,
112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada
Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije
broj 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20), članka 6. stavka 3. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije
broj 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka na prijedlog
Pročelnika, dana 31. srpnja 2020. godine donosi:

mjerila za klasifikaciju radnih mjesta“ za slijedeća radna
mjesta: Referent- asistent za EU projekte te se dodaje novo
radno mjesto Referent za knjigovodstvo EU projekte, oba
radna mjesta u Odsjeku za gospodarstvo, opće, pravne i
društvene poslove.
Izmjene u Sistematizaciji radnih mjesta prikazane su u
tabličnom prikazu naziva „II IZMJENE SISTEMATIZACIJE“ koji je sastavni dio ovih Prvih Izmjena i dopuna
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka.

Članak 3.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Iloka

Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 17/19), mijenja se „Sistematizacija radnih mjesta“, a koja je sukladno
članku 17. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela, sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku“
Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADONAČELNICA
32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13
tel./fax: (032)592-950; 592-966
KLASA: 023-05/19-01/01
URBROJ: 2196/02-01-20-43
Ilok, 31. srpanj 2020. godine
Gradonačelnica Grada Iloka
Marina Budimir, dr. med.

Članak 2.
U Sistematizacija radnih mjesta mijenja se „Opis poslova i zadataka radnog mjesta“ i „Opis razine standardnih
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II IZMJENE SISTEMATIZACIJE

4.

REFERENT-ASISTENT ZA EU PROJEKTE
Broj izvršitelja: 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III

Viši referent

-

9

OPIS POSLOVA I ZADATAKA RADNOG MJESTA

Približan % vremena
potreban za obavljanje
pojedinog posla

Identifikacija žena i krajnjih korisnika, promocija projekta.
40%
Nabava i podjela sredstava za higijenu.
30%
Sudjelovanje u izradi izvješća
20%
Ostale poslove za uspješnu provedbu projekta

10 %

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
Potrebno stručno znanje

Magistar struke ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik prirodne,
tehničke, biotehničke, društvene ili humanističke struke, najmanje jedna godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika, vozačka
dozvola B kategorije

Složenost poslova

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Samostalnost u radu

Stupanj samostalnosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju
primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih
tehnika

Stupanj odgovornosti i
utjecaj na donošenje odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
službenik radi, te pravilnu primjenu tehničkih pravila i metoda rada

Stupanj suradnje s drugim
tijelima i komunikacija

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuju komunikaciju unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica
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REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA
Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III

Referent

-

11

OPIS POSLOVA I ZADATAKA RADNOG MJESTA

Približan % vremena
potreban za obavljanje
pojedinog posla

Evidentiranje poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama

70 %

Sudjelovanje u izradi izvješća

20 %

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i nadležnog voditelja odsjeka

10 %

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
Potrebno stručno znanje

Srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima

Složenost poslova

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

Samostalnost u radu

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;

Stupanj odgovornosti i
utjecaj na donošenje
odluka

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih
tehnika;

Stupanj suradnje s
drugim tijelima i
komunikacija

Svakodnevna komunikacija koji uključuje kontakte s neposrednim rukovoditeljem te
svakodnevni kontakti unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika
Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

77

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine

78

3.

Odluka o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata

78

4.

Prva izmjena Odluke o komunalnom redu

79

5.

Odluka o izmjenama poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

80

6.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

80

7.

Prva izmjena Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

81

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Grada Iloka

82

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Javne vatrogasne postrojbe Ilok
za 2019. godinu

86

1.

2.

8.

9.

AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

87
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Izdavač: Grad Ilok
Uredništvo: Gradonačelnica Marina Budimir dr. med.,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Marijana Lončar dipl.oec.
i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Tatjana Faletar.
Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasnika“ je Gradonačelnik.
Sjedište uredništva je u sjedištu gradske uprave u Iloku, Trg Nikole Iločkog 13.
Tisak: Zebra, Vinkovci, Gundulićeva 42.
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