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1.
Na temelju članka 8 i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 31. Statuta
Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj:4/09 i „Općinski
glasnik“ broj: 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj V
sjednici održanoj 12. veljače 2018. godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE SLIVNO

Utorak, 13. veljače 2018.

održavanja redovnih lokalnih izbora.“
Članak 5.
U članku 84. Statuta Općine Slivno dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Temeljni financijski akt Općine Slivno je proračun“.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i 6. koji glase:

Članak 1.

„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je
utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu
na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.

U Statutu Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj: 4/09) u
članku 4. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Proračun donosi Općinsko vijeće Općine Slivno u skladu s
posebnim zakonom“.

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu
Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 6.

Članak 2.
U Statutarnoj odluci o izmjeni i dopuni Statuta Općine Slivno
(„Općinski glasnik“ broj: 1/13) u članku 2. dodaje se stavak 5.
koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljena
stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.“
Članak 3.
U članku 3. Predmetne Odluke mijenja se stavak 1. na način da
isti sada glasi:
„Osim u slučajevima utvrđenih člankom 19.stavak 1. Ovog
Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, a prijedlog za raspisivanje
referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog
zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine Slivno i 2/3 članova Općinskog
vijeća“.
Dodaje se novi stavak 2.koji glasi:
„Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora
sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i
OIB) i vlastoručni potpis birača“.
Nakon ovog stavka dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od
6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma
za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
načelnika.“
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.
Članak 4.
U članku 14. Statutarne odluke odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Slivno mijenja se stavak 1. tako da isti sada glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li
dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini

U Statutu Općine Slivno u članku 95. riječi „obavlja nadzor nad
zakonitošću“ zamjenjuju se riječima „nadzire zakonitost“.
Članak 7.
U Statutarnoj odluci o izmjeni i dopuni statuta Općine Slivno
u članku 22. stavku 2. riječi „dan nakon objave“ zamjenjuju se
riječima „prvog dana od dana objave“.
Članak 8.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i poslovnik da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Statuta Općine Slivno.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „
Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:012-03/18-01/01
Urbroj:2148/05-01-18-1
Podgradina,12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
2.
Na temelju članka 10.Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama («Narodne novine» br.158/03,100/04, 141/06, 38/09,
123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o davanju koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» br.36/04,
63/08, 133/13 i 63/14) i članka 31. Statuta Općine Slivno
(«Neretvanski glasnik» br.4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13),
Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj V. sjednici održane
12. veljače 2018. godine donijelo je
PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE SLIVNO ZA 2018. GODINU
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I. UVODNE NAPOMENE
Ovim Planom uređuje se:
- plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
- sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
- popis djelatnosti koje se mogu obavljati na području Općine
Slivno,
- mikrolokacije za obavljanje djelatnosti .
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM
DOBROM
1. U smislu ovog Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim
dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra
u općoj upotrebi.
2. U 2018. godini Općina Slivno će zajedno sa Turističkom
zajednicom Općine Slivno poduzeti mjere na zaštiti i održavanju
pomorskog dobra i to:
a) uređenje i održavanje šetnica
b) uređenje i održavanje plaža
c) održavanje čistoće uvala i otoka
d) čišćenje podmorja
e) održavanje javne rasvjete na pomorskom dobru
III. SREDSTVA ZA REDOVNO
POMORSKIM DOBROM

UPRAVLJANJE

1. Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom
u smislu točke II. ovog Plana, sredstva će se osigurati iz slijedećih
izvora i to:
a) iz naknada za koncesijsko odobrenje na području 		
Općine Slivno,
b) iz Proračuna Općine Slivno,
c) iz sredstava Turističke zajednice Općine Slivno
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA
DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJU SE
MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE SLIVNO
1. U akvatoriju Općine Slivno mogu se obavljati djelatnosti iz
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru – tablica
1. («Narodne novine» br.36/04 ):
-

prijevoz putnika – brodica/brod
iznajmljivanja plovila – brodica/brod
prijevoz tereta – brodica/brod
čišćenje mora – brodica/brod
tehnički radovi ( tegljač,dizalica,bager i sl. ) – brod
prijevoz putnika stvari i tereta – hidroavion

2. Na morskoj obali i akvatoriju Općine Slivno mogu se obavljati
djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom
dobru – tablica 2.i 3.
a) Iznajmljivanje sredstava ( brodica na motorni pogon, jedrilica,
brodica na vesla, skuter, dječiji skuter do 2kW, sredstava za
vuču s opremom,daska za jedrenje, sandoline, pedalina i sl.,
podmornica, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl., )
b) Ugostiteljstvo i trgovina ( kiosk, prikolice, montažni objekti
do 12m2 i sl., pripadajuća terasa objekata, štand, ambulantna
prodaja)

Utorak, 13. veljače 2018.

c) Komercijalno-rekreacijski sadržaj (jumping, aqua park i
drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke,
kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, snimanje
komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje, fotografiranje,
obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja, organizacija
ronilačkih izleta, obuka ronilaca)
V. MIKROLOKACIJE
Točne mikrolokacije na pomorskom dobru, kao i količine
određivat će Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
uz suglasnost Mjesnog odbora na području kojeg se daje
koncesijsko odobrenje za svaki konkretni slučaj.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
1. Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom nije obuhvaćeno
ovim planom, a sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan
luka od šteta nastalih izvanrednim događajima ( oštećenja u
nevremenima, pomorske havarije i dr. ) osiguravaju se u skladu
s člankom 11. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i lukama.
2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
«Općinskom glasniku» službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 342-01/18-01/01
Ur. broj:2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
3.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik„ br. 4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13 ), Općinsko
vijeće Općine Slivno na svojoj V. sjednici održanoj 12. veljače
2018 .godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Načelnika
1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Načelnika za period
srpanj- prosinac 2017. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Općinskom glasniku” službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:023-05/18-01/02
Urbroj:2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
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4.
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“. br: 94/13) i članka 31. Statuta
Općine Slivno (″Neretvanski glasnik″ br. 04/09 i „Općinski
glasnik“ br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj V.
sjednici održanoj dana 12.veljače 2018. godine, donosi
ODLUKU
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika Općine Slivno o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Slivno za 2017.
godinu.
O b r a z l o ž e nj e
Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj: 94/13), jedinice lokalne samouprave su
u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samuprave do 30. ožujka tekuće godine
za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u službenom
glasilu.
Općinski načelnik Općine Slivno, sukladno naprijed navedenim
obvezama, podnio je na V. sjednici Općinskog vijeća Općine
Slivno održanoj dana 12. veljače 2018. godine predmetno
Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će bti objavljena
u ″Općinskom glasniku″ službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 351-01/18-01/02
Urbroj: 2148/1-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
5.
Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara («Narodne
novine» br.107/07 i 38/09, 92/10), i sukladno Programu aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2016.godini («Narodne novine» br.43/16)
i članka 31. Statuta Općine Slivno («Neretvanski glasnik»
br.4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13), Općinsko vijeće Općine
Slivno na svojoj V. jednici održanoj 12. veljače 2018. godine
donijelo je
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE SLIVNO ZA 2018. GODINU
U ljetnom periodu zbog povišenih temperatura zraka povećava
se i opasnost od izbijanja šumskih požara kako na šumskim
predjelima tako i u priobalnom dijelu naše Općine što ugrožava
nesmetan život građana i imovine, šumskih nasada, te sigurnost
turista u ljetnom periodu.
U suradnji sa Hrvatskim šumama - Ispostava Metković
dogovorena je suradnja tijekom ljetne sezone u periodu od

Utorak, 13. veljače 2018.

01.06. do 15.09.2018. godine, odnosno sklopit će se ugovor
za stalna dežurstva na područjima dogovorenih sa istima radi
svakodnevnog praćenja situacije na području Općine Slivno.
Područja praćenja stanja zaštite od požara u Općini Slivno su
ophodarski smjerovi Mala Neretva-Kamenolom, Slivno-Raba,
te motrionice Jastrebova glava i Fortica u Podgradini koja ima
dežurstvo 24 sata.
Izradit će se Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od
požara za područje Općine Slivno.
Općina Slivno u svom Proračunu za 2018. godinu ima
predviđenih:
- DVD-u Slivno redovita djelatnost

250.000,00 kuna.

″KOMUNALAC SLIVNO″d.o.o. Podgradina, u vlasništvu
Općine Slivno vršit će u suradnji sa tvrtkom ″Jadransirovina″
Ploče uklanjanje krupnog otpada, te otklanjanje divljih deponija
raznog smeća u neposrednoj blizini JTC (D8) kao i županijskih i
lokalnih cesta, te šumskih putova.
U suradnji sa Hrvatskim šumama se redovno vrši prosijecanje
protupožarnih šumskih putova u svezi sprječavanja eventualnih
požara.
U slučaju žurne potrebe za izradu protupožarnih prosjeka i
zapreka osigurava se građevinska mehanizacija obrta ″ĆOSIĆ
GRADNJA“ d.o.o .
Odgovorna osoba obrta ″ĆOSIĆ GRADNJA“ d.o.o, vlasnik
Ante Ćosić mob.098/427505
Utvrdio se popis teške mehanizacije za potrebe hitnog probijanja
prosjeka u slučaju velikih šumskih požara. Također smo u stalnom
kontaktu s Udruženjem lovaca “Prepelica Opuzen – Slivno” u
svezi zajedničke suradnje na gore navedenim poslovima.
Također postoji stalna suradnja sa Policijskom postajom
Metković, te redovno izvještavanje relevantnih tijela zaduženih
za ovu problematiku kao i stalni kontakt sa Državnom upravom
za zaštitu okoliša, Inspekcijskim službama te sa tijelima
Dubrovačko- neretvanske županije.
Napominjemo da DVD Slivno djeluje i ima izrađen operativni
plan djelovanja te u suradnji sa Županijskom vatrogasnom
zajednicom izvršio je obuku vatrogasaca i to 24 dobrovoljna
vatrogasaca.
DVD-e Slivno raspolaže sa dvije autocisterne, mercedes 1224 sa
spremnikom vode od 8.000,00 litara vode i auto cisterna TAM
190 sa spremnikom vode od 7.000,00 litara. Također DVD-e
Slivno raspolaže sa zapovjednim vozilom opel campo pick-up
koji je opremljen aparatom za gašenje visokim tlakom HDL 250.
U suradnji sa DVD-om Opuzena , DVD-e Slivno ima tijekom
protupožarne sezone 24-satno dežurstvo.
Odgovorna osoba za kontakt i koordinaciju zaštite od požara
imenovan je Zapovjednik DVD-a Slivno , Ivica Ključe iz
Podgradine – mobitel. 091/505-8546.
Klasa:214-01/18-01/01
Ur.broj: 2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
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DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
6.
Na temelju članka 10., 41.stavak 2. i članka 43. stavak 1. Zakona
o šumama, (″Narodne novine″, br. 140/05,82/06, 129/08, 80/10
, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14 ) i Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od intresa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini (″Narodne novine″ -/17 ),
Općinsko vijeće Općine Slivno je na svojoj V. sjednici održanoj
dana 12. veljače 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te
zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena
za šumsko zemljište šumoposjednika
I TEMELJNE OBREDBE

Utorak, 13. veljače 2018.

Protupravne radnje može počiniti šumoposjednik u svojoj šumi,
te druga pravna ili fizička osoba u šumi koja nije u njegovom
vlasništvu ili posjedništvu.
Protupravne radnje koje u šumi mogu počiniti su:
- sječa bez doznaka stabala za sječu
- pustošenje šuma, sječa stabala ili njihovo oštećivanje
- čista sječa šume ako nije predviđena šumskogospodarskim
planovma
- uništavanje biljnog i životinjskog svijeta u šumi
- loženje otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena
- podizati vapnare, poljske ciglane i druge objekte s otvorenim
ognjištem u šumi i 200 m od ruba šume
- zabranjeno odlaganje otpada
- ostale radnje koje su u suprotnosti sa zakonskom regulativom
Članak 4.
Mjere zaštite šuma od protupravnog prisvajanja su:
1. Mjere koje je dužan poduzimati šumoposjednik,
2. Mjere koje poduzimaju čuvari šuma u šumama šumoposjednika

Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite šuma, provođenja
šumskog reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog
ugljena za šume i šumsko zemljište u vlasništvu šumoposjednika
u cilju zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i
upravljaju šumama i šumskim zemljištima kao i fizičke osobe
ili ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim
zemljištima, u svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od
požara, moraju u šumama planirati i provoditi preventivnouzgojne radove i druge mjere zaštite od požara.

Mjere zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu su
mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje
požara.
Članak 2.
Pojedini pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje:
U smislu Zakona o šumama, šumom se smatra zemljište obraslo
šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari.
Šumom se smatraju i: šumski rasadnici i sjemenske plantaže
koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura , protupožarni
prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume , šume
u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od
posebnog ekološkog, znanstvenoga, povijesnoga ili duhovnog
interesa, vjetrobrani i zaštitne zone-zaštitni pojasevi drveća
površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m.
Šumskim zemljištem, u smislu Zakona o šumama, smatra se
zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje radi svojih prirodnih
obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za
uzgajanje šuma.
U slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište obraslo
šumskim drvećem šumom, odnosno smatra li se neko zemljište
šumskim zemljištem odlučuje središnje tijelo državne uprave
nadležno za poslove šumarstva.
Šumoposjdnikom se smatra svaka pravna ili fizička – vlasnik
i / ili posjednik šume, osim Republike Hrvatske i Trgovačkog
društva (″Hrvatske šume″ d.o.o.) koje gospodari šumama u
vlasništvu Republike Hrvatske.
II PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE
Članak 3.

Članak 6.
Pod preventivno-uzgojnim radovima smatraju se:
- njega sastojina
- pravodobna proreda sastojina
- kresanje i uklanjanje suhog granja
- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima
šumske ceste
- sanacija opožarenih površina
- zaštita od štetnih organizama i požara
- sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim
djelovanjima
- čuvanje šuma
III OBVEZE ŠUMOPOSJEDNIKA
Članak 7.
Svaki šumoposjednik dužan je brinuti o svom šumskom posjedu
manirom dobrog gospodara i čuvati od krađe.
Šumoposjednik je dužan obilježiti granice svog šumskog posjeda
i redovito ih održavati.
Članak 8.
Šumoposjednik je dužan svojom šumom gospodariti ne
narušavajući šumski ekosustav. Nužno je podržavati prirodan
sastav šume autohtone vrste, izbjegavati sječu zaštićenih,
rijetkih i ugroženih vrsta, voćarica i ostalih vrsta koje služe kao
hrana divljači.
Od općeg interesa u gospodarenju šumama, svi vlanici i
posjednici šuma dužni su:
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- gospodariti šumama u skladu sa šumskogospodarskim
planovima,
- dopustiti neometan pristup šumi osobama ovlaštenim za
obavljanje nadzora nad gospodarenjem šumama
- dopustiti provedbu propisanih motrenja, izmjera za potrebe
nacionalne inventure šumskih resursa , sakupljanja podataka
sukladno međunarodnim obvezama te znanstvenih istraživanja
Članak 9.
U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla.
Drvo posječeno u šumi i izvan šume te ostali šumski proizvodi
mogu se transportirati izvan šume samo ako su propisano
obilježeni i ako je za njih izdana propisana popratnica.
Uvjete načine doznake, obilježavanje drveta i ostalih šumskih
prozvoda , njihova prijevoza, otpreme i pohrane kao i vrijeme
sječe i šumski red propisuje ministar.
Iznimno, u slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim
propisima, i za potrebe izgradnje infrastrukture, dozvoljeno je
vršiti sječu tijekom cijele godine.
Nakon sječe i izvlačenja drvnih sortimenata šumske putove i
vlake treba vratiti u prvobitno stanje.
Članak 10.
Nakon sječe stabala šumoposjednik je dužan u sastojini
uspostaviti šumski red.
Grane i otpad ostao nakon sječe potrebno je usitniti, ukloniti s
pomlatka i rasporediti po površini.
Slomljene dijelove debla i granja treba odrezati i spustiti na tlo.
Panjeve četinjača i deblje grane koje ostaju u sastojini nakon
sječe, potrebno je okorati ili tretirati sredstvima za suzbijanje
razvoja potkornjaka.

Utorak, 13. veljače 2018.
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić

7.
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“broj 39/2013 i 48/15 ), članka 4. stavka 2.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“broj 92/10), članka
4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“
broj 39/2013 i 142/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno
(„Neretvanski glasnik“ broj 4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13
), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj V. sjednici održanoj
12.veljače 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere kojima
su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta u Općini
Slivno dužni poljoprivredno zemljište obrađivati na način
da ne umanjuju njegovu bonitetnu vrijednost, te mjere zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu,šumama i šumskom
zemljištu.
II AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.

Šumoposjednici su dužni poduzimati mjere radi zaštite šuma od
požara i drugih nepogoda te štetnih organizama.
U slučaju pojave biljnih bolesti i štetnika, šumoposjednici su
dužni poduzimati mjere u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja
zaraze na okolne sastojine.
Šumoposjednik je dužan izvršiti sanaciju sastojine koja je stradala
od požara i drugih nepogoda, odnosno štetnih organizama u
vremenskom periodu od 2 godine (24 mjeseca).

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem,
3. čišćenje – održavanje kanala,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
6. održavanje organske tvari u tlu,
7. održavanje povoljne strukture tla,
8. zaštita od erozije.

Članak 12.

Članak 3.

Poslove i radne zadatke iz članaka 11. i 12. obavlja šumoposjednik
u suradnji sa Šumarskom savjetodavnom službom.

Za područje Općine Slivno provode se agrotehničke mjere
zaštite od erozije iz članka 1. ove odluke i to:
1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz
agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama,
2. zabrana preoravanja strmih zemljišnih površina i njihovo
pretvaranje u oranice,
3. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta,
4. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničkog sloja
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Slivno.

Članak 11.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
″Općinskom glasniku″, službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 021-04/18-01/01
Urbroj: 2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 4.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su
poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti zemljišta
mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj način spriječiti
širenje zakorovljenosti na susjedne parcele.
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Članak 5.

Članak 10.

Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne
sposobnosti uz vodotoke, na područjima s visokom razinom vode
i na pješčanim područjima vlasnici i korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su saditi vrbe ili drugu vrstu brzorastućeg drveća
u mjeri potrebnoj za zaštitu erozije zemljišta.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi
se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi
sprječavanja odrona zemlje i zarašćivanja korova tako da se
omogući prirodni tok vode.
Uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i sadnju i
održavanje od vjetra branjenih pojaseva.

Članak 6.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodnih kanala
provodi se radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova
tako da se omogući prirodni tok voda.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi održavanja kanala u
funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava
drenaže dužni su poduzeti slijedeće mjere:
1. obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne remeti
funkcija kanala za odvodnju vode,
2. obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne ošteti
izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih svojstava tla.
Članak 7.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka
obuhvaćaju:
1. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće
godine.
2. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja
šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s
poljoprivrednim zemljištem.
III MJERE ZA UREĐIVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

I

ODRŽAVANJE

Članak 8.
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 čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Članak 9.
Za područje Općine Slivno provode se mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
1. zabrana sadnje višegodišnjih nasada i kultura koje zasjenjuje
susjedne zemljišne čestice na način da onemogućuju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.
2. održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene ograde.
3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i
poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih
mjera.
4. održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih
putova tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjeg raslinja, radi neometanja prolaza vatrogasnih
vozila.
5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako
da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.

Članak 11.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz članaka
3. do 9. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje
se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članaka
3. do 9. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim
osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih
mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.
IV
MJERE
ZAŠTITE
OD
POŽARA
NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA I
ŠUMSKOM PUTU
Članak 12.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu u smislu ove Odluke su mjere koje se moraju
provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.
Članak 13.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi sprječavanja
pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati
slijedeće mjere:
1. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih
mjera na trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine,
2. uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem
i biljnim otpadom radi sprječavanja širenja požara na susjedno
zemljište.
Članak 14.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanja
korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzimati slijedeće mjere:
1. spaljivati suhi korov i biljni otpad na sigurnoj udaljenosti od
ruba šumskog zemljišta te krošanja stabala, nasada na susjednim
parcelama kao i od stupova dalekovoda.
2. tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog
otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala.
3. spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe
koje su zapalile vatru, a kod sebe moraju imati osnovna sredstva
i opremu za početno gašenje požara tj. lopatu i posudu sa vodom.
4. osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to utvrditi
prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda napustiti
to mjesto.
Članak 15.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na
poljoprivrednom i šumskom zemljištu u razdoblju od 01. svibnja
do 30. listopada tekuće godine.
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V NADZOR
Članak 16.
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, inspekcija
zaštite od požara, sukladno zakonu.
Članak 17.
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne
inspekcije iz članka 16. ovlaštene su:
1. izricati usmene i pismene opomene,
2 .rješenjem zabraniti ili ograničiti radnje i postupke, utvrđivati
određene obveze,
3. rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak
poduzeti određenu radnju ili postupak,
4. pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja.
VI KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba novčanom
kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj, ako
ne postupi prema odredbama članaka 3.,4.,5.,6.,8.,9.,12.,13. i 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1.
ovog članka.

Utorak, 13. veljače 2018.

OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić
8.
Na temelju članka 3. i članka 7. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” , broj 24/11,
61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 31. Statuta Općine
Slivno («Neretvanski glasnik» broj 4/09 i „Općinski glasnik“
broj 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj V sjednici
održanoj dana 12. veljače 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
OPĆINE SLIVNO NAMJENJENIH FINANCIRANJU
POLITIČKIH STRANAKA
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava
osiguranih u Proračunu Općine Slivno za 2018. godinu za
redovito financiranje političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike Općinskog vijeća.
Članak 2.
Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu
Općine Slivno za 2018. godinu u iznosu od 5.000,00.

Članak 19.

Članak 3.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom
u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj fizička
osoba ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta,
ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik odnosno
vlasnik u slučaju iz članka 11. stavak 2. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 kuna kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom
vijeću.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu („ Općinski glasnik“ broj. 1/17 ).
Klasa:320-01/18-01/01
Urbroj:2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka osiguravaju se u
Proračunu Općine Slivno, a raspoređuju se tako da se utvrdi
jednak iznos za svakog vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. Ove Odluke raspoređuju se godišnje u
jednakim iznosima razmjerno broju članova svake političke
stranke u Vijeću i to za vijećnika u iznosu od 454,55 kuna.
Iznosi po strankama zastupljenim u Vijeću su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)		
					3.636,40 kuna,
2.HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS)
					454,55 kuna,
3.HRVATSKA STRANKA PRAVA (AHSP)
					454,55 kuna,
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
					454,55 kuna.
Članak 6.
Sredstva iz članka 2. Ove Odluke isplatit će se na žiro- račun
političkih stranaka.
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Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa: 400-08/18-01/01
Ur.broj:2148/05-01-18-1
Podgradina, 12. veljače 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PODPREDSJEDNIK
Andrija Mustapić

Utorak, 13. veljače 2018.
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