
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
                            OPĆINA TORDINCI 
                               Općinsko vijeće 
        
Klasa: 214-02/19-01/85 
Ur.broj: 2188/13-19-01 
 
Tordinci, 28. svibnja  2019. 
 
 Temeljem članka 3. stavak 4. i članka 23.stavak 1.točka 2. Zakona o zaštiti od požara 
(NN 58/93),članka 11.i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (NN 66/01), članka 
32.stavak 2. Zakona o prekršajima ( NN 24/02 i 122/02 ), članka 29. Statuta Općine Tordinci 
("Službeni vjesnik" 04/18), Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj sjednici održanoj 28. 
svibnja 2019. godine, donosi: 
 

NAREDBU 
o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve 

i vršidbe na području općine Tordinci u 2019. godini 
 
1. U cilju ostvarivanja uvjeta za provođenje Odluke o mjestima kontroliranog spaljivanja 
biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu  i o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru, 
u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara donosi se Naredba o zabrani 
spaljivanja za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2019. godini. 
 
2.  Zabranjeno je na području općine Tordinci, od početka sazrijevanja strnih žitarica i 
uljarica, pa do završetka žetve i transporta usjeva s polja, spaljivati strništa, suhe trave i 
raslinja po vodotocima i uz rub prometnica kao i loženje vatre u bilo kojem obliku.  
 
3.  Nakon završetka žetve, pravne i fizičke osobe i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 
mogu obavljati uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem, po odobrenju Inspekcije za zaštitu 
od požara Policijske uprave, a individualni poljoprivrednici uz suglasnost nadležne postrojbe 
dobrovoljnog vatrogasnog društava. 
 
4. Spaljivanje korova, trava i drugog otpadnog  materijala biljnog porijekla u blizini 
voćnjaka, nasada, mlade šume i naselja, nije dopušteno tijekom cijele godine. 
 
5. U slučaju kršenja Naredbe, primjenjivat će se kaznene odredbe Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01), Zakona o zaštiti od požara (58/93) i Pravlnika o zaštiti 
šuma od požara (NN 26/03). 
 
6.  Ova Naredba stupa na snagu odmah i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Tordinci. 
 
                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                    Petar Marić 
 



 


