«Službeni glasnik»

1

Broj 1

Službeni glasnik
Općine Bilje

Godina XVII

Bilje,28.04. 2011.g.

Broj 1

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA__________________________________________________________________
Red.
Red.
br____________________________________ Str.
Br.
______Str.
1. ODLUKA o sufinanciranju cijene
6.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju
komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja
programa gradnje objekata i uređaja
otpadnih voda (fekalija) iz septičkih,
komunalne infrastrukture za 2010. godinu.. 13
sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju
d.o.o. ........................................................ 2
7.
programa
održavanja
komunalne
2. ODLUKA o izmjenama i dopunama
infrastrukture u 2010. godini....................... 15
Izjave o osnivanju trgovačkog društva
Komunalno-Bilje d.o.o...........................
4
8.
ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
3. Odluka o sklapanju Aneksa broj: 400802spašavanja na području Općine Bilje za
061991-00310217 Ugovora o financiranju
2011. godinu .........................................
17
izgradnje broj: 400802-061991-00310101
sa HEP-Operatorom distribucijskog
9.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju
sustava d.o.o. Zagreb „Elektroslavonija“
plana gospodarenja otpadom na području
Osijek ......................................................
5
Općine Bilje u 2010. godini........................ 20
4.

ODLUKA o komunalnom doprinosu
5
Općine Bilje............................................

5.

ZAKLJUČAK o izmjeni teksta Natječaj
za prodaju građevinskog zemljišta u
11
Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje..

10.

ODLUKA o izvješću o radu komunalnih
redara za 2010. godinu i prihvaćanje Plana
i programa rada komunalnih redara za
2011. godinu ............................................... 22

***************************************************************************
***************************************************************************

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

«Službeni glasnik»

2

11.

12.

ODLUKU o izmjeni i dopuni ODLUKE
o broju korisnika i visini stipendija
učenicima i studentima za
školsku/akademsku 2010/2011.godinu...

Broj 1

AKTI NAČELNICE
1.

PROGRAM mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti –
dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija – na području općine
bilje za 2011. godinu........................... 23

2.

O d l u k a o provedbi preventivnih i
obveznih preventivnih mjera
Deratizacije za područje Općine
Bilje u 2011. godini.............................. 32

3.

ZAKLJUČAK o Planu operativne
provedbe PROGRAMA aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Općine Bilje u
2011. godini predloženih..........................

22

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama
Pravilnika o isplati pomoći roditeljima
novorođene djece na području Općine
Bilje u 2011. godini................................. 23

***************************************************************************
***************************************************************************

1.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 05/09.),Općinsko
vijeće Općine Bilje, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 28.03. i 21.04.2011. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz
septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.
I.
Općinsko vijeće nakon razmatranja prijedloga cjenika Komunalno Bilje d.o.o. o povećanju
cijena usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama
smatra da je isti prihvatljiv u dijelu koji se odnosi na navedene usluge kako slijedi:
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CISTERNA OD 9000 LIT. RADNIM DANOM
UKUPNA CIJENA USLUGE u KN bez
PDV-a:
OD TOGA SUBVENCIJA:
OD TOGA DIO BEZ SUBVENCIJE:
PDV 23% (NA IZNOS BEZ SUBVENCIJE):
SVEUKUPNA CIJENA USLUGE u KN sa
PDV-om:
IZNOS KOJI PLAĆAJU GRAĐANI:

218,00
48,00
170,00
39,10
258,00
210,00

CISTERNA OD 9000 LIT. NERADNIM DANOM
UKUPNA CIJENA USLUGE u KN bez
PDV-a:
OD TOGA SUBVENCIJA:
OD TOGA DIO BEZ SUBVENCIJE:
PDV 23%:
SVEUKUPNA CIJENA USLUGE u KN sa
PDV-om:
IZNOS KOJI PLAĆAJU GRAĐANI:

268,00
48,00
220,00
50,60
318,00
270,00

TRAKTOR CREINA OD 4500 LIT. ILI POLA CISTERNE OD 9000 LIT. RADNIM
DANOM
UKUPNA CIJENA USLUGE u KN bez
PDV-a:
OD TOGA SUBVENCIJA:
OD TOGA DIO BEZ SUBVENCIJE:
PDV 23% (NA IZNOS BEZ SUBVENCIJE):
SVEUKUPNA CIJENA USLUGE u KN sa
PDV-om:
IZNOS KOJI PLAĆAJU GRAĐANI:

109,00
24,00
85,00
19,55
129,00
105,00

TRAKTOR CREINA OD 4500 LIT. ILI POLA CISTERNE OD 9000 LIT. NERADNIM
DANOM
UKUPNA CIJENA USLUGE u KN bez
PDV-a:
OD TOGA SUBVENCIJA:
OD TOGA DIO BEZ SUBVENCIJE:
PDV 23% (NA IZNOS BEZ SUBVENCIJE):
SVEUKUPNA CIJENA USLUGE u KN sa
PDV-om:
IZNOS KOJI PLAĆAJU GRAĐANI:

134,00
24,00
110,00
25,30
159,00
135,00
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II.

U sklopu povećanja cijena komunalne
usluge odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda
(fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama
od strane trgovačkog društva Komunalno
Bilje d.o.o. prihvaća se sufinanciranje
Općine Bilje u cijeni navedenih usluga u
visini od 48 kuna (za kamion cisternu
kapaciteta 9000 litra) odnosno 24 kune (za
traktor Creina kapaciteta 4500 litara i za ½
kamiona cisterne) za sve fizičke osobe i
domaćinstva u kojima se ne obavlja
gospodarska djelatnost.
III.
Utvrđuje se da se povećanjem iznosa
sufinanciranja Općine Bilje u navedenom
iznosu želi preuzeti dio tereta povećanja
cijena navedenih komunalnih usluga.
IV.
Zadužuje se Komunalno-Bilje d.o.o. da
mjesečno
dostavlja
zahtjev
za
sufinanciranje
cijene
navedenih
komunalnih usluga i radova iz čl. I. ove
Odluke, a temeljem izdanih računa za
stvarno izvršene usluge i radove koji se
sufinanciraju.
V.
Sredstva potrebna za povećanje iznosa
sufinanciranja osigurati će se u Proračunu
Općine Bilje na stavci 352 – Subvencije
trgovačkim društvima – Subvencije
Komunalno Bilje d.o.o. – materijalni
rashodi.
VI.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu
osmog dana od dana objave, a primjenjuje
se od dana 1. travanj 2011. godine.

Broj 1

KLASA: 363-02/08-01/1
URBROJ:2100/02-11-14
Bilje, 9. veljače 2011. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
2.
Na temelju članaka 263.- 268., 454.
i 455. Zakona o trgovačkim društvima
("Narodne novine" broj 111/93, 34/99,
52/00, 118/03 i 137/09), članka 21. Zakona
o komunalnom gospodarstvu NN 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 ), te
članka 34. Izjave o osnivanju trgovačkog
društva Komunalno-Bilje d.o.o.
(
„Službeni glasnik“ broj 9/03, 2/07, 2/09,
16/10 ), te članka 31. Statuta Općine Bilje
(«Službeni glasnik» broj 05/09.), Općinsko
vijeće Općine Bilje, na svojoj 24. sjednici
održanoj dana 28.03. i 21.04. 2011. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Izjave o
osnivanju trgovačkog društva KomunalnoBilje d.o.o.

I.
U izjavi o osnivanju trgovačkog
društva Komunalno-Bilje d.o.o. članak 21.
mijenja se i glasi:
Članak 21.
Nadzorni odbor:
- nadzire vođenje poslova Društva,
zastupa Društvo prema članovima
Uprave Društva i sklapa ugovor s
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direktorom Društva kojim se utvrđuju sva
prava i obveze,
- utvrđuje cijenu komunalnih usluga
Društva, uz prethodnu suglasnost
općinskog načelnika,
- saziva Skupštinu Društva ukoliko je to
potrebno radi dobrobiti Društva,
- obavlja i druge poslove koji su mu dani u
nadležnost ovom Odlukom, zakonom i
drugim općim aktima Društva.
U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor
može pregledavati poslovne knjige i
dokumentaciju, te na drugi način ispitivati i
provjeravati zakonitost rada Društva.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini
izviješće o obavljenom nadzoru.“

Broj 1
ODLUKU

1. Odobrava se sklapanje Aneksa
broj:
400802-061991-00310217
Ugovora o financiranju izgradnje
broj: 400802-061991-00310101 sa
HEP-Operatorom distribucijskog
sustava
d.o.o.
Zagreb
„Elektroslavonija“ Osijek te se
zadužuje načelnica Općine Bilje
da potpiše isti.
2. Sukladno navedenim ugovorima,
odobrava se isplata HEP Operatoru distribucijskog sustava
d.o.o. iznosa od 160.586,24 kuna,
sa pozicije 421 - poduzetnička
zona.

II.
Načelnik Općine Bilje ovlašten je pred
javnim bilježnikom dati Izjavu o
izmjenama i dopunama Izjava o osnivanju
trgovačkog društva Komunalno-Bilje
d.o.o. iz ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA: 024-02/10-03/1
URBROJ: 2100/02-11-4
Bilje,21.04.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
3.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje ( „Službeni glasnik" broj:
05/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 34. sjednici održanoj dana 28.03. i
21.04. 2011.g. donosi

Klasa:372-01/02-01/4
Urbroj: 2100/02-11-120
Bilje, 21.travnja 2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
4.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje ( " Službeni glasnik " Općine
Bilje broj: 05/09) i članka 31. stavka 7.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("
Narodne novine" br: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 ) Općinsko vijeće
Općine Bilje, na svojoj 24. sjednici
održanoj dana 28.03. i 21.04.2011. godine
donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu
Općine Bilje
I - OPĆE ODREDBE
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način
utvrđivanja visine komunalnog doprinosa,
te visina komunalnog doprinosa u Općini
Bilje:
- područja zona za plaćanje
komunalnog doprinosa u Općini
Bilje,
- jedinična
vrijednost
komunalnog doprinosa utvrđena
po m3 građevine, za pojedine
zone,
- način
i
rokovi
plaćanja
komunalnog doprinosa
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih
se u pojedinačnim slučajevima
može odobriti djelomično ili
potpuno
oslobađanje
od
plaćanja
komunalnog
doprinosa,
- izvori sredstava iz kojih će se
namiriti
iznos
za slučaj
potpunog
ili
djelomičnog
oslobađanja
od
plaćanja
komunalnog doprinosa
II - ZONE ZA PLAĆANJE
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 2.
U Općini Bilje utvrđuju se područja zona
za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno
o pogodnosti položaja određenog područja
i stupnju opremljenosti objektima i
uređajima komunalne infrastrukture u 5
zona, kako slijedi:
I.
ZONA - građevinsko područje
naselja Bilje ( izuzev područja gospodarske
namjene )
- građevinsko područje
naselja povremenog stanovanja «
Vinogradi »

Broj 1

- građevinsko područje
turističko-rekreacijske zone « Stara Cinota
»
- građevinsko područje
ugostiteljsko-turističke zone « Prijemni
punkt Mali
Sakadaš »
II.
ZONA- građevinsko područje
naselja Kopačevo
- građevinsko područje
naselja Vardarac
- građevinsko područje
naselja Lug
- zona gospodarske namjene
te dio k.o. Kopačevo za građevine ili dio
građevine
gospodarske namjene, unutar građevinskog
područja naselja Bilje
III.
ZONA - građevinsko područje
naselja Kozjak
- građevinsko područje
naselja Zlatna Greda
- građevinsko područje
naselja Podunavlje
- građevinsko područje
naselja Tikveš
- građevinsko područje
dvorca Tikveš
- građevinsko područje
farme Eblin

IV.
Bilje

ZONA- ostalo područje Općine

V.
ZONA - građevinsko područje
Poslovne zone „Sjever“ Bilje
III - JEDINIČNA VRIJEDNOST
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 3.
Utvrđuje se jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po m3 građevine,
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po vrsti objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i po pojedinim zonama,
određena u kunama po m3 građevine, kako
slijedi:

I.

ZONA
- javne površine
4,00 kn
- nerazvrstane ceste
15,58 kn
- groblja
2,00 kn
- javna rasvjeta
3,40 kn
______________________________
Ukupno:
24,98 kn

II.

ZONA
- javne površine
3,50 kn
- nerazvrstane ceste
11,85 kn
- groblja
1,50 kn
- javna rasvjeta
3,00 kn
_____________________________
Ukupno:
19,85 kn

III.

ZONA
- javne površine
2,50 kn
- nerazvrstane ceste
8,50 kn
- groblja
1,00 kn
- javna rasvjeta
2,00 kn
_________________________________
Ukupno:
14,00 kn

Broj 1

IV.

ZONA
- javne površine
1,50 kn
- nerazvrstane ceste
7,50 kn
- groblja
0,50 kn
- javna rasvjeta
1,50 kn
________________________________
Ukupno:
11,00 kn

V.

ZONA
- javne površine
0,20 kn
- nerazvrstane ceste
0,55 kn
- groblja
0,05 kn
- javna rasvjeta
0,20 kn
__________________________________
Ukupno:
1,00 kn

Iznimno, kada Investitor gradi građevine u
funkciji
obavljanja
poljoprivredne
djelatnosti, sukladno Prostornom planu
uređenja Općine Bilje, na zemljištu izvan
granica građevinskog područja i kad
Investitor
sam
financira
izgradnju
infrastrukture za svoje potrebe, plaća
komunalni doprinos u iznosu od 1,00
kn/m3.
Članak 4.
Vlasniku građevinske čestice, odnosno
investitoru
koji
uklanja
postojeću
građevinu zbog građenja nove građevine ili
kada se postojeća građevina dograđuje ili
nadograđuje,
komunalni
doprinos
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obračunava se na razliku u obujmu u
odnosnu na prijašnju građevinu.
Prijašnjom građevinom u smislu iz
prethodnog stavka smatra se građevina za
koju se priloži građevinska dozvola ili
drugi odgovarajući akt i/ili arhitektonski
snimak postojećeg stanja građevine ili
projekt uklanjanja, te izvod iz katastarskog
plana sa ucrtanom građevinom, u površini
upisanoj u posjedovnom listu.
Članak 5.
Komunalni doprinos ne obračunava se i ne
naplaćuje za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture ( cjevovodi,
produktovodi,
dalekovodi,
električni
vodovi, TK kanalizacija, bunari, precrpne
stanice i sl.) za koje nije predviđen
obračun komunalnog doprinosa prema
Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma
građevine za obračun komunalnog
doprinosa, odnosno drugim odgovarajućim
pravilnikom kojim se propisuje način
obračuna komunalnog doprinosa.
IV) - NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.
Obveznik komunalnog doprinosa u pravilu
placa komunalni doprinos odjednom.
Komunalni doprinos obveznik može platiti
i u 6 (šest) jednakih mjesečnih obroka.
Članak 7.
Za građevine koje se grade u V. ZONI –
građevinsko područje Poslovne zone „
Sjever “ Bilje,
komunalni doprinos
uplaćuje se jednokratno u cijelosti.
Članak 8.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa
za izgradnju poslovne građevine koje se

Broj 1

grade u I., II., III. i IV. ZONI, može se
odobriti i obročna otplata s odgodom
plaćanja komunalnog doprinosa.
U slučaju odobravanja obročne otplate uz
odgodu plaćanja za poslovne građevine
koje se grade u zonama iz prethodnog
stavka, preostali obroci komunalnog
doprinosa mogu se platiti prema slijedećoj
tabeli:
PROIZVODNE
DJELATNOSTI
odgoda
Komunal plaćanj
ni
a
doprinos
1 god

OSTALE
DJELA
TNOSTI

broj mj.
Obroka

odgoda
plaćanja

broj
mj.
obro
ka

36

0,5 god

24

Za vrijeme odgode plaćanja ( počeka ),
obračunava se interkalarna kamata u visini
eskontne stope Hrvatske narodne banke.
Članak 9.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa,
kod
obročne
otplate
komunalnog
doprinosa, sklapa sa Općinom Bilje ugovor
o obročnoj otplati i daje sredstvo
osiguranja plaćanja preostalih obroka u
obliku bjanko zadužnice, ovjerene od
strane javnog bilježnika, u visini iznosa
komunalnog doprinosa i iznosa kamate,
umanjenog za iznos uplate prvog obroka.
Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od
15 dana od dana konačnosti rješenja kojim
je utvrđena obveza plaćanja komunalnog
iznosa.
Preostali obroci dospijevaju na naplatu
svakog 15-tog dana u mjesecu, počevši od
mjeseca nakon kojeg je na naplatu dospio
prvi obrok. Na sve obroke, osim na prvi
obrok, obračunavaju se kamate u visini
eskontne stope Hrvatske narodne banke.
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Na sva zakašnjela plaćanja komunalnog
doprinosa,
obračunava se zakonska
zatezna kamata koja se plaća za neplaćene
javne prihode.
Ako obveznik kasni s plaćanjem utvrđenih
obroka, svi do tada neplaćeni obroci
naplaćuju se odjednom preko danog
instrumenta osiguranja plaćanja, a ako to
ne uspijeva, provodi se zakonom utvrđeni
postupak naplate.
Članak 10.
Temeljem ove Odluke Jedinstveni upravni
odjel Općine Bilje izdaje rješenje o
komunalnom doprinosu, te izdaje potvrde
o uplaćenom komunalnom doprinosu ili o
uplaćenom prvom obroku kod obročne
otplate komunalnog doprinosa.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu
može se izjaviti žalba nadležnom odjelu za
komunalno gospodarstvo u Osječkobaranjskoj županiji, putem Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje i to u roku
od petnaest (15) dana od dana primitka
rješenja koje se pobija.
V) - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 11.
Općinski načelnik/ca može osloboditi
djelomično ili potpuno obveze plaćanja
komunalnog doprinosa investitore koji
grade građevine namijenjene zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi,
tehničkoj kulturi, športu, predškolskom,
osnovnom i srednjem obrazovanju te
građevine za potrebe javnih ustanova i
trgovačkih društava koja su u vlasništvu
Općine Bilje i Osječko - baranjske
županije, ako su sredstva za ove namjene
osigurana ili se mogu osigurati iz drugih
izvora.

Broj 1

Općinski načelnik/ca može osloboditi
djelomično do iznosa od 50% obveze
plaćanja investitore koji grade građevine za
potrebe javnih ustanova i trgovačkih
društava koja su u suvlasništvu Općine
Bilje i Osječko-baranjske županije te
investitore koji grade objekte i uređaje
komunalne infrastrukture, ako su sredstva
za ove namjene osigurana ili se mogu
osigurati iz drugih sredstava.
Općina Bilje ne plaća komunalni doprinos
kada se pojavljuje u svojstvu investitora ili
suinvestitora gradnje objekata komunalne
infrastrukture, a kada se pojavljuje u
svojstvu investitora ili suinvestitora
gradnje drugih objekata, u cijelosti je
oslobođena obveze plaćanja komunalnog
doprinosa.

VI) – PRIZNAVANJE RANIJE
UPLAČENOG KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 12.
Ukoliko je vlasnik ili raniji vlasnik
zemljišta sklopio sa OSIZOM za
komunalne djelatnosti Bilje Ugovor o
učešću za uređenje građevinskog zemljišta,
a nije započeo s gradnjom radi ratnih
djelovanja, po zahtjevu investitora
općinski načelnik/ ica donosi odluku o
priznavanju ranije uplaćenog iznosa, kao
uplaćeni komunalni doprinos.
Uz zahtjev za priznavanje ranije uplaćenog
iznosa, treba dostaviti Ugovor o učešću za
uređenje
građevinskog
zemljišta
i
uplatnice, kao dokaz o uplati ili Ugovor na
kojem stoji da je cijeli iznos uplaćen, sa
datumom plaćanja ili jednakovrijedan
dokaz o uplati. Navedeni dokumenti
dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj
preslici od strane javnog bilježnika.
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VII) – POVRAT UPLAČENOG
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 13.

Općina će izvršiti povrat uplaćenog
komunalnog doprinosa, bez obračunatih
kamata, u slijedećim slučajevima:
- ako je rješenjem nadležnog tijela
odbijen zahtjev za izdavanje akta
na temelju kojeg se može graditi
- ako akt na temelju kojeg se može
graditi nije postao konačan, a
obveznik je odustao od zahtjeva za
izdavanje akta na temelju kojeg se
može graditi
Uz pisani zahtjev obveznik je dužan
dostaviti Rješenje ili Potvrdu nadležnog
tijela da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1.
ovog članka.
Obvezniku kojem je istekla važnost akta
na temelju kojeg može graditi jer nije
započeo sa gradnjom, na osnovu pismenog
zahtjeva, izvršit će se povrat uplaćenog
komunalnog doprinosa, bez obračunatih
kamata.
Povrat uplaćenog komunalnog doprinosa
vrši se na temelju odluke općinskog
načelnika/nice .
Ako je obveznik započeo s gradnjom
građevine, nema pravo na povrat
uplaćenog komunalnog doprinosa.
Članak 14.
Obveznik komunalnog doprinosa obvezan
je Općini prijaviti svaku promjenu razlike
u obujmu građevine, do koje je došlo
tijekom izmjena u građenju i koja se iskaže
po završetku gradnje.
Na temelju zahtjeva, izdat će se novo
rješenje, odnosno izmjena prijašnjeg
rješenja o komunalnom doprinosu.

Broj 1

Ukoliko se novim, odnosno izmijenjenim
rješenjem utvrdi da je u odnosu na prvotno
rješenje povećan iznos komunalnog
doprinosa, obveznik je dužan uplatiti
razliku komunalnog doprinosa, u roku od
15 dana od konačnosti novog rješenja.
Ukoliko se novim, odnosno izmijenjenim
rješenjem, utvrdi da je po prvotnom
rješenju uplaćen veći iznos komunalnog
doprinosa od onog izračunatog novim ili
izmijenjenim rješenjem, više uplaćen iznos
isplatit će se obvezniku, na njegov zahtjev,
na temelju odluke općinskog načelnika/
ice.
Uz zahtjev za isplatu više uplaćenog iznosa
komunalnog doprinosa, obveznik prilaže:
uporabnu dozvolu, uvjerenje za uporabu,
završno izvješće nadzornog inženjera ili
zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu,
izmijenjeni akt na temelju kojeg se može
graditi, geodetski snimak
građevine,
odnosno jednakovrijedne dokumente.

VIII) - IZVORI SREDSTAVA U
SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD
PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 15.
U slučaju oslobađanja od plaćanja
komunalnog doprinosa iz članka 11. stavka
1. i 2. ove Odluke, sredstva potrebna za
izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz stavka 1. članka 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
osigurat će se u proračunu Općine Bilje iz
sredstava poreznih prihoda.

IX) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 16.
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Danom stupanja na snagu ove odluke
prestaju važiti odredbe Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Bilje ( "
Službeni glasnik Općine Bilje " broj 6/04,
1/07, 5/08, 11/09 ).

Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u " Službenom glasniku Općine
Bilje".

Klasa: 363 - 01/04- 01/7
Urbroj: 2100/02-11-7
Bilje, 21. travnja 2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
5.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na
svojoj 24. sjednici održanoj dana 28.03. i
21.04.2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK

o izmjeni teksta Natječaj za prodaju
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „
Sjever “ Općine Bilje

I.

Broj 1

svibnja 2010. godine i Ispravka natječaja
za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
KLASA:944-01/10-01/1
URBROJ:2100/02-10-8 objavljenog dana
17. rujna 2010. godine na način da se u čl.
1. natječaja u TABLICI 1.
- u Red. Br. iz situacije 2 umjesto
početne cijene od 320.000,00 kuna
upisuje se cijena 250.000,00 kuna,
- u Red. Br. iz situacije 3 umjesto
početne cijene od 320.000,00 kuna
upisuje se cijena 250.000,00 kuna,
- Red. Br. iz situacije 5 – briše se
- Red. Br. iz situacije 7 – briše se
- Red. Br. iz situacije 8/1 – briše se
- u Red. Br. iz situacije 8/2 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna,
- Red. Br. iz situacije 8/3 – briše se
- u Red. Br. iz situacije 8/4 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna,
- u Red. Br. iz situacije 8/5 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna,
- u Red. Br. iz situacije 8/6 umjesto
početne cijene od 234.720,00 kuna
upisuje se cijena 183.375,00 kuna,
- u Red. Br. iz situacije 9/1 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500 kuna,
- u Red. Br. iz situacije 9/2 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna
- u Red. Br. iz situacije 10/1 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna
- u Red. Br. iz situacije 10/2 umjesto
početne cijene od 240.000,00 kuna
upisuje se cijena 187.500,00 kuna
- upisuje se Red. Br. iz situacije 11
sa
početnom
cijenom
od
125.000,00 kuna
- u Red. Br. iz situacije 12 umjesto
početne cijene od 160.000,00 kuna
upisuje se cijena 125.000,00 kuna

Mijenja se tekst Otvorenog natječaja za
prodaju
građevinskog
zemljišta
u
Poslovnoj zoni
„ Sjever „ Općine Bilje
KLASA:944-01/10-01/1
URBROJ:2100/02-10-3 objavljen dana 5.
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-

u Red. Br. iz situacije 13 umjesto
početne cijene od 320.000,00 kuna
upisuje se cijena 250.000,00 kuna

10/1

dio
442/3

10/2

dio
442/3

11

dio
442/3

te sada TABLICA 1. iz članka 1. glasi:

12

dio
442/3

Red
. br.
iz
situ
acij
e

13

dio
442/3

k.č.br.

2

3

dio
442/3

dio
442/3

8/2

dio
442/3

8/4

dio
442/3

8/5

dio
442/3

8/6

dio
442/3

9/1

dio
442/3

9/2

dio
442/3

površi
na /
okvirn
a
površi
na
okvirna
površin
a
2.000
m2
okvirna
površin
a
2.000
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.467
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2

namjena

- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost

početna
cijena

Broj 1
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.500
m2
okvirna
površin
a
1.000
m2
okvirna
površin
a
1.000
m2
okvirna
površin
a
2.000
m2

- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost
- uslužna,
prodajna i
proizvodn
a
djelatnost

187.500,00
KN

187.500,00
KN

125.000,00
KN

125.000,00
KN

250.000,00
KN

250.000,00
KN

II.
250.000,00
KN

187.500,00
KN

187.500,00
KN

187.500,00
KN

183.375,00
KN

187.500,00
KN

187.500,00
KN

U čl. 7. pod točkom 2. umjesto brojke 25
upisuje se broj 20,
u istom članku iza točke 2. dodaje se točka
3. koja glasi:
„3. Plaćanje komunalnog doprinosa u
visini od 1 kn/m³ za sve poduzetnike u
Zoni.“
u istome članku iza točke 3. dodaje se
točka 4. koja glasi:
„4. Oslobođenje Kupca od plaćanja
priključka el. energije u visini kako je
određeno
Prethodnom
elektroenergetskom suglasnošću (PEES)
izdanoj od strane HEP d.o.o. za
pojedinu parcelu.“
u istome članku briše se tekst
„NAPOMENA: Prodavatelj će donijeti
posebnu odluku o oslobađanju investitora
u PZ „Sjever“ Bilje od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa ako investitor u
roku od 2 godine od sklapanja ugovora
ishodi
valjanu
dokumentaciju
za
građenje.“
te čl. 7. sada glasi:
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„Članak 7.
Prodavatelj Kupcu nudi pogodnosti:
1. Obročne
otplate
kupoprodajne cijene do 24
mjeseca
2. Popusta od 20 % od
kupoprodajne
cijene
za
plaćanje
do
sklapanja
ugovora
3. Plaćanja
komunalnog
doprinosa u visini od 1 kn/m³
za sve poduzetnike u Zoni.
4. Oslobođenja
Kupca
od
plaćanja
priključka
el.
energije u visini kako je
određeno
Prethodnom
elektroenergetskom
suglasnošću (PEES) izdanoj
od strane HEP d.o.o. za
pojedinu parcelu.“

Broj 1

„ Otvaranje ponuda će se obavljati
nakon objave natječaja u „Glasu
Slavonije“ dva puta mjesečno – svakog
prvog i trećeg četvrtka u mjesecu u 16
sati, sve do prodaje svih građevinskih
parcela.
Pismene ponude se podnose svakog
radnog dana od 8 do 15 sati u pisarnici
Općine Bilje. Ponude pristigle do prvog i
trećeg četvrtka u mjesecu do 16 sati bez
obzira na način dostave, otvorit će se
odmah nakon isteka ovog roka.“
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom glasniku» Općine Bilje.
KLASA: 944-01/10-01/0
URBROJ: 2100/02-11- 22

Bilje, 21.04. travnja 2011.
III.
U čl. 8 stavku 3. u drugoj rečenici umjesto
riječi ugovora upisuje se riječ
predugovora i sada čl. 8. stavak 3. glasi:
„Odabrani ponuditelj snosi troškove
parcelacijskog elaborata te sve ostale
troškove koji nekretninu terete do
ishođenja lokacijske i građevinske
dozvole odnosno sklapanja ugovora.
Rok za ishođenje lokacijske dozvole i
parceliranje katastarske čestice je jedna
godina
od
dana
potpisivanja
predugovora a protivno smatrat će se da
je ponuditelj odustao od kupnje u kojem
slučaju
gubi
pravo
na
povrat
jamčevine.“
IV.
U čl. 13. u stavku drugom briše se riječ
„jednom“ i umjesto nje upisuje riječi „dva
puta“, te u istome stavku iza riječi prvog
dodaju se riječi „ i trećeg“ ,
u stavku 3. stoga članka iza riječi „prvog“
dodaju se riječi „ i trećeg “
te sada članak 13. stavci 2. i 3. glase:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
6.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje ( " Službeni glasnik " Općine
Bilje br.: 05/09 ) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 24. sjednici održanoj dana
28.03. 2011. g. donijelo je

ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2010. GODINU

1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekta i
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uređaja komunalne
infrastrukture za 2010.godinu.

Bilje, 28.03. 2011.g.

Ova Odluka bit će objavljena u
„ Službenom glasniku “ Općine
Bilje.

2.

Broj 1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************

Klasa: 363-01/08-01/4
Urbroj:2100/02 – 11 -10

IZVRŠENJE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2010. GODINU

1.

PODPROGRAM: Javne površine

RAČUN

-

RASHOD

PLANIRANO

IZVRŠENJE
-

-

-

RASHOD
PLANIRANO IZVRŠENJE
Izgr.nerazvrs.cesta u naseljima
350.000,00
329.020,00
Ukupno:
350.000,00
329.020,00

IND
94,0
94,0

2. PODPROGRAM: Građenje nerazvrstanih cesta
RAČUN
4213

3. PODPROGRAM: Groblja
RAČUN

350.000.00 kn

-

RASHOD

PLANIRANO

IZVRŠENJE
-

4. PODPROGRAM: Javna rasvjeta
RAČUN
4214

IND

IND

-

-

1.000.000.00 kn

RASHOD
Javna rasvjeta Kopačevo, Lug
Ukupno:

5. PODPROGRAM: Opskrba pitkom vodom
RAČUN
RASHOD
4214
Distrib.vodovodna mreža

PLANIRANO
IZVRŠENJE
IND
1.000.000.00
997.355,85
99,0
1.000.000,00

997.355,85

99,0

315.000.00 kn
PLANIRANO IZVRŠENO IND
315.000,00
313.881,15
99,0
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Ukupno:

315.000,00

6. PODPROGRAM: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
RAČUN
3862
3862
4214

RASHOD
Sustav odvodnje J.Baranja-kap.pot.
Vodoopskrba – kapitalna potpora
Kanalizacijski kolektor kroz Bilje
Ukupno:

Broj 1

313.881,15

99,0

532.116,00 kn

PLANIRANO IZVRŠENO
IND
450.000,00
437.920,61
97,0
57.116,00
32.115,07
56,0
25.000,00
12.300,00
49,0
532.116,00

482.335,68

REKAPITULACIJA Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
PODPROGRAM GRADNJE
1. Javne površine
2. Nerazvrstane ceste
3. Groblja
4. Javna rasvjeta
5. Opskrba pitkom vodom
6. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
UKUPNO:

PLANIRANO
350.000,00
1.000.000,00
315.000,00
532.116,00

IZVRŠENO

IND.

329.020,00
997.355,85
313.881,15
482.335,68

94
99
99
90

2.197.116,00 2.122.592,68

96

IZVORI FINANCIRANJA Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAČUN
63322
65231
6524
6522

IZVOR FINANCIRANJA
Državni proračun
Komunalni doprinos
Šumski doprinos
Naknada za priključ. na vod.mrežu
Ostali prihodi Općine Bilje

PLANIRANO
200.000,00
350.000,00
200.000,00
50.000,00
1.397.116,00
2.197.116,00

IZVRŠENO IND
200.000,00
100
247.313,54
70
254.934,92
127
19.000,00
38
1.401.344,22
101
2.122.592,68

96

********************************************************************
7.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Bilje ( " Službeni glasnik " Općine Bilje br.:
05/09) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 24.. sjednici održanoj dana 28.03. i
21.04.2011. g. donijelo je
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Broj 1

ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2010.godini.
2. Ova Odluka bit će objavljena u „ Službenom glasniku “ Općine Bilje.

Klasa: 363-01/08-01/5
Urbroj:2100/02 -11 -10
Bilje, 21.travnja 2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************

IZVRŠENJE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2010. GODINI
- OPĆINA BILJE račun
65232
642212

IZVOR FINANCIRANJA
komunalna naknada
zakup javnih površina
ostali prihodi Općine Bilje
Ukupno:

PLANIRANO
650.000.00
25.000.00
1.465.000.00
2.140.000.00

IZVRŠENJE
IND.
714.515,25
109,0
21.411,00
85,0
1.297.074,09
88,0
2.033.000,34

.
račun
322312
323216
323213
323211
323212
323214

RASHODI
Troškovi elek.energ. javne rasvjete
Čišćenje-saniranje divljih deponija
Održ. i prošišć.oborinskih kanala
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
Održavanje javnih površina

PLANIRANO
400.000,00
70.000,00
200.000,00
350.000,00
100.000,00
900.000,00

IZVRŠENJE
361.593,56
65.593,36
190.173,67
323.473,99
97.270,27
880.866,81

IND.
90,0
93,0
95,0
92,0
97,0
97,0
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32344

Čišćenje javnih površina

120.000,00

Ukupno:
8.
Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, broj: 05/09.), članka 28. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07. i
38/09.) i na prijedlog načelnice Općine
Bilje, Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 24. sjednici dana
21.04.2011.g.donosi:
ZAKLJUČAK
o
donošenju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Bilje
za 2011. godinu

I
Donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Bilje za 2011. godinu.
II
Smjernice za organizaciju i sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Bilje za
2011. godinu čine sastavni dio ovog
Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.

Broj 1
114.028,68

95,0

2.140.000,00
2.033.000,34
URBROJ:2100/02-11-2
Bilje,21.04.2011.g.

95,0

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja
na području Općine Bilje za 2011. god.
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika
zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanje,
pripremanje i sudjelovanje operativnih
snaga zaštite i spašavanja na prevenciji,
pripravnosti, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
istih.
Brzo i učinkovito djelovanje
operativnih snaga uz dobru organizaciju,
rukovođenje i zapovijedanje u velikim
nesrećama ili katastrofama na svim
razinama mogu se spasiti mnogi životi,
materijalna sredstva i eventualno spriječiti
lanac naknadnih nesreća koje mogu
uzrokovati i veće posljedice od utjecaja
ugroze koja je već nastupila.

Na temelju članka 28. stavak 1.
podstavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
KLASA:810-01/11-01/1
(„ Narodne novine“ broj: 174/04,. 79/07. i
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38/09.) i temeljem donijete Analize stanja
zaštite i spašavanja za 2010. godinu i
učinjenih rezultata na području Općine
Bilje, sukladno razmjeru opasnosti,
prijetnji većih nesreća i katastrofa s ciljem
da se zaštite i spašavaju ljudi, materijalna
sredstva i okoliš, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja donose se SMJERNICE za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za 2011. godinu.
Smjernice se odnose na slijedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
U Smjernicama za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010.
god. Planirano je usvajanje PROCJENE
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
velikih nesreća za Općinu Bilje, što
slijedom raznih okolnosti nije ostvareno,
temeljem odnosa ovlaštenika i DUZS, te se
planira da će se u 2011. godini
PROCJENA usvojiti i na osnovu iste
donijeti slijedom planske dokumente:
- Plan zaštite i spašavanja,
- Procjenu zaštite od požara i te
- Plan zaštite od požara,
- Plan CZ
- Izvršiti i donijeti reviziju Procjene i
Plana zaštite i spašavanja na prostoru
Općine Bilje.
2. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i
spašavanja, zapovjedništvo i postrojbe CZ)
Stožer zaštite i spašavanja treba
osiguravati kontinuirano provođenje
sustava za zaštitu i spašavanje temeljem
organiziranog praćenja, planiranja i
usklađivanja aktivnosti, a u slučajevima
ukazane potrebe u kriznim situacijama
zapovijedati operativnim snagama, te
organizirati sa područnim uredom DUZS
Osijek preventivne praktične vježbe.

Broj 1

Temeljem ODLUKE o osnivanju
postrojbi CZ opće namjene Općine Bilje
pristupit će se popuni i raspoređivanju
postrojbe u suradnji sa područnim uredom
DUZS Osijek i nadležnom Upravom za
obranu Osijek.
Potrebito je planirati sredstva za
opremanje i osposobljavanje timova CZ.

3. VATROGASTVO
Broj, vrsta, opremljenost veličina
DVD-a na teritoriju Općine Bilje određena
je Planom zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija.
Uvažavajući realno stanje zaštite od
požara na području Općine Bilje vezano za
djelovanje DVD-a, ovim Smjernicama
iskazujemo bitne odrednice materijalnotehničkog razvoja, razvoja kadrovskih
sustava razvoja kapaciteta, sustava
organizacije i djelovanja, te pregled
financijskih sredstava u proračunu Općine
Bilje planiranih za te namjene s ciljem
jačanja spremnosti za djelovanje u
zajedničkom sustavu zaštite i spašavanja.
I u 2011. godini potrebito je
provoditi različite oblike osposobljavanja
vatrogasaca i redovito obavljati liječničke
preglede, a naročito treba obratiti
pozornost vatrogasnoj mladeži, kao
budućim vatrogascima, ali i zbog stjecanja
opće kulture.
Poboljšati koordinaciju rada
općinskih DVD-a da se aktivnosti ne
ponavljaju, a dobrom koordinacijom
dolazimo do optimalnih troškova i uštede
sredstava.. Sredstva za financiranje DVD-a
prikazana su u tablici 1.
Organizirati i izvršavati edukaciju
poljoprivrednog i drugog stanovništva u
svezi spaljivanja biljnog otpada zbog
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požara na otvorenom, te promidžbenim
porukama upoznavati javnost o štetnosti tih
radnji i ugrožavanju ljudskih i materijalnotehničkih resursa, kao i o štetnosti na
okoliš.

Pored službi i pravnih osoba koje se
bave zaštitom i spašavanjem u okviru svoje
redovne djelatnosti, djeluju i udruge
građana koje različitim aktivnostima
njeguju specifična znanja i vještine koje

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE

mogu značajno unaprijediti u učinkovitu
provedbu mjera zaštite i spašavanja.

U prvom redu to su službe i pravne
osobe koje se u svom redovnom djelovanju
bave zaštitom i spašavanjem ili se vrlo
brzo mogu transformirati u svojevrsnu
snagu koja aktivno djeluje u kriznim
situacijama.

Udruge građana značajne su za
sustav zaštite i spašavanja i moraju imati
pokazatelje svoga rada, razvojne projekte
ili planove i rezultate sukladno njihovim
financiranjem iz općinskog proračuna.

Potrebito je pojačati suradnju kako
bi koordiniranim djelovanjem svi
relevantni subjekti izradili operativne
planove čija bi realizacija doprinijela
svrsishodnom jačanju sustava zaštite i
spašavanja i njegovom funkcioniranju kao
jedinstvene cjeline.
Prilikom angažiranja na poslovima
u sustavu zaštite i spašavanja posebno će
se pozornost odnositi na operativne snage
i službe na teritoriji Općine Bilje.

6. PLANIRANA SREDSTVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA Z i S

Za potrebe organiziranja,
provođenja i razvoja zaštite i spašavanja na
području Općine Bilje za 2011. godinu
planirana su financijska sredstva koja su
prikazana u Tablici 1. ovih Smjernica.

5. UDRUGE GRAĐANA
GLAVA 02 - SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 - Javni red i sigurnost
PROGRAM 01: Sustav zaštite i spašavanja
AKTIVNOST: Financiranje vatrogasne djelatnosti
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
Izvor
1
Rashodi za usluge
Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara
38
Ostali rashodi
381
Izvor
1
Tekuće donacije
Financiranje redovne djelatnosti JVP Beli Manastir
Financiranje redovne djelatnosti DVD-ova Općine Bilje
AKTIVNOST: Razvoj civilne zaštite, gorske službe spašavanja, zaštita na radu
3
RASHODI POSLOVANJA
32
Materijalni rashodi
323
Izvor
1
Rashodi za usluge
Popravak električnih instalacija u uredima i domovima
Zaštita inspekt –troškovi zaštite na radu
329
Izvor
1
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Civilna zaštita - opremanje timova
Gorska služba spašavanja

335.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
315.000,00
315.000,00
15.000,00
300.000,00
39.000,00
39.000,00
17.000,00
10.000,00
7.000,00
22.000,00
20.000,00
2.000,00
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I
Usvaja se Izvješće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom na području
općine Bilje u 2010. godini.
II
Ova Odluka bit će objavljena u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.
7. ZAKLJUČAK
Kao osnovni oblik organiziranja
stanovništva za osobnu zaštitu, te za
pružanje pomoći drugima kojima je zaštita
nužna, potrebno je osposobljavati i
opremati postrojbe CZ, osobito za
slučajeve izvanrednih situacija nastalih
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i
katastrofa.
U 2011. godini nastaviti suradnju sa
DUZS područnim uredom u Osijeku s
ciljem jačanja usavršavanja operativnih i
drugih snaga sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Bilje.
**********************************

9.

Na temelju članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj:
05/09.,) Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 24. sjednici održanoj dana 21.
travnja 2011. godine donosi slijedeću
ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA

Klasa: 351-01/07-01/2
Urbroj: 2100/02-10-103
Bilje, 21. travnja 2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU
OPĆINE BILJE U 2010. GODINI

Obveza izrade Plana gospodarenja
otpadom za općinu određena je čl. 11.
Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06,
110/07, 60/08 i 87/09). Plan donosi
Općinsko vijeće za razdoblje od osam
godina. Općinski načelnik podnosi
Izvješće o izvršenju Plana Općinskom
vijeću do 30. travnja tekuće godine, za
prethodnu godinu, te ga po usvajanju
dostavlja upravnom tijelu županije.
Plan gospodarenja otpadom u općini
Bilje za razdoblje 2008.-2015. Općinsko
vijeće usvojilo je na 18. sjednici 06. ožujka
2008. godine. Objavljen je u Službenom
glasniku br. 1/08.

PODRUČJU OPĆINE BILJE U 2010.
GODINI

1. Sakupljanje komunalnog otpada
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Komunalni otpad na području Općine
Bilje temeljem koncesije sakuplja i odvozi
poduzeće Baranjska čistoća d.o.o. za
održavanje čistoće i odlaganje
komunalnog otpada, Ulica Republike 11,
Beli Manastir. Odvoz komunalnog otpada
iz domaćinstva i privrede obavlja se
jedanput tjedno. Otpad se skuplja i iznosi u
kantama od 120 l, te se odvozi i zbrinjava
na „Gradskom odlagalištu“ u Belom
Manastiru, gdje je predviđena, nakon
izgradnje regionalnog centra, pretovarna
stanica. Dva puta godišnje (u proljeće i
jesen) organizira se odvoz glomaznog
otpada.
Organiziranim skupljanjem otpada iz
domaćinstva obuhvaćeno je 99,2 %
stanovništva općine Bilje.
Način obračuna troškova skupljanja i
odlaganja komunalnog otpada je volumen
posude (120 l).
Ukupna godišnja količina
komunalnog otpada koja je sakupljena na
području Općine Bilje i deponirana na
„Gradskom odlagalištu“ Beli Manastir
tijekom 2010. godine iznosi 789,24 tone.

2. Mjere odvojenog skupljanja otpada
2.1. U naseljima općine Bilje postavljeno
je 9 reciklažnih otoka:
-

4 u naselju Bilje
2 u naselju Lug
1 u naselju Vardarac
1 u naselju Kopačevo
1 u naselju Kozjak

Svaki reciklažni otok sadrži: 1 spremnik za
odvojeno sakupljanje starog papira
(volumen 2m3), 1 spremnik za ambalažno
staklo (volumen 2m3), 1 spremnik za PET
ambalažu (volumen 2m3), 1 spremnik za
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metalnu ambalažu (volumen 2m3) i 1
spremnik za stare baterije volumena 20 l.

Putem reciklažnih otoka tijekom 2010.
godine odvojeno je skupljeno:
 8,33 tone otpadnog papira
 6,61 tone ambalažnog stakla i
 1,5 tone PET-a.

Uslugu pražnjenja spremnika obavlja
tvrtka Unijapapir d.d. za preradu i promet
sekundarnih sirovina, Zagreb, Radnička
cesta 22, s kojoj je općina Bilje potpisala
Ugovor o međusobnoj suradnji u
skupljanju neopasnog otpada.
U 2010. godini za pražnjenje
spremnika utrošeno je 4.215,44 kn iz
proračuna općine Bilje.
2.2. S Veterinarskom stanicom Beli
Manastir, Osječka 128 potpisan je Ugovor
o izvođenju poslova higijeničarske službe
na području općine Bilje - prikupljanje i
zbrinjavanje lešina pasa i mačaka.
2.3. Dva puta godišnje (u proljeće i jesen)
organizira se odvoz glomaznog otpada
putem tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.
2.4. Općinsko vijeće Općine Bilje je 13.
kolovoza 2010. godine donijelo Odluku o
lokaciji reciklažnog dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada u gospodarenju
komunalnim otpadom i reciklažnog
dvorišta za građevni otpad. Za izgradnju
reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta
za građevni otpad na području općine Bilje
određena je lokacija u Poslovnoj zoni
„Sjever“ Bilje, na dijelu k.č.br. 442/1 K.O.
Bilje, na ukupnoj površini od 4 000 m2.
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3. Sanacija i zatvaranje „divljih“
odlagališta otpada

Tijekom 2010. godine Općina Bilje
utrošila je 62.313,36 kn iz općinskog
proračuna za saniranje divljih deponija
otpada. Sredstva su utrošena za čišćenje
otpadom onečišćenog okoliša nastalim
nelegalnim odlaganjem otpada te na
održavanje privremenog odlagališta
građevinskog otpada u Bilju gdje se otpad
povremeno strojno ravna i sabija. Radove
sanacije obavilo je Trgovačko poduzeće
Komunalno-Bilje d.o.o. iz Bilja.
 Tijekom 2010. godine izrađen je
geodetski elaborat - snimanje
privremenog odlagališta građevinskog
otpada u Bilju od strane tvrtke GEO-SM
d.o.o. i Plan sanacije deponije od strane
tvrtke Zavoda za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog
3/III. Za navedenu dokumentaciju
ukupno je utrošeno 34.932,00 kn iz
proračuna općine Bilje.
 Općina Bilje je s Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost
potpisala Ugovor o sudjelovanju u
sufinanciranju programa sanacije divljeg
odlagališta otpada u Lugu. Izrađen je
geodetski elaborat - snimanje divljeg
odlagališta otpada i Plan sanacije divlje
deponije, te je u tijeku postupak javne
nabave za radove sanacije divljeg
odlagališta.
*****************************
10.
Na temelju članka 29. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj:
05/09.), Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 24. sjednici dana 21.04. 2011. godine
donijelo je:

Broj 1

ODLUKU
o
izvješću o radu komunalnih redara za 2010.
godinu i prihvaćanje Plana i programa rada
komunalnih redara za 2011. godinu

I
Usvaja se izvješće o radu komunalnih redara
Općine Bilje za 2010. godinu.
II
Prihvaća se Plan i Program rada komunalnih
redara Općine Bilje za 2011. godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Bilje.
KLASA: 080-01/11-01/1
URBROJ: 2100/02-11-2
Bilje, 28. ožujak 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
11.

Na temelju članka 31.Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik Općine
Bilje“ broj 05/09.) i sukladno članku
2.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine
Bilje učenicima i studentima („Službeni
glasnik Općine Bilje“ broj 5/06, 5/08. i
20/10) Općinsko vijeće Općine Bilje na
svojoj 24.sjednici održanoj dana 21.travnja
.2011.godine donosi slijedeću
ODLUKU
o izmjeni i dopuni ODLUKE
o broju korisnika i visini stipendija
učenicima i studentima
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za školsku/akademsku 2010/2011.godinu
U članku I. Odluke o broju korisnika i
visini stipendija učenicima i studentima za
školsku/akademsku 2010./11. godinu
- mijenja se broj učeničkih
stipendija tako da umjesto broja „10“ stoji
broj “11“
-mijenja se broj studentskih
stipendija tako da umjesto broja „10“ stoji
broj „7“
Klasa:604-02/10-01/1
Ur.br.:2100/02-11-41
U Bilju, 21.04.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************

12.

Broj 1

Poslije članka 2.Pravilnika dodaje
članak 2a koji glasi:
„Zahtjev za dodjelu novčane pomoći
za novorođenče rođeno u protekloj godini
može se podnijeti do 31.siječnja tekuće
godine.“

II
Ova odluka biti će objavljena u
Službenom glasniku Općine Bilje.
Klasa:550-01/10-01/3
Ur.br.:2100/02-11-7
U Bilju,21.04.2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IŠTVAN TOKAI ,v.r.
**********************************
AKTI NAČELNICE :

Na temelju članka 31.Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik Općine
Bilje“ broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 24. sjednici održanoj dana
21.04.2011.godine donosi slijedeću
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama
Pravilnika o isplati pomoći roditeljima

novorođene djece na području Općine Bilje
u 2011. godini

I
Mijenja se i dopunjuje Pravilnik o

isplati pomoći roditeljima novorođene djece na
području Općine Bilje u 2011. godini

(Službeni glasnik broj 20/10.) tako da se:

1.
Na temelju članka 4. i 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i
43/09), članka 4. Pravilnika o načinu
obavljanja obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije („Narodne
novine“ br. 35/07), članka 49. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje br. 05/09), a na prijedlog Zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske
županije, načelnica Općine Bilje dana 28.
siječnja 2011. godine donosi
PROGRAM MJERA ZAŠTITE
PUČANSTVA OD ZARAZNIH
BOLESTI – DEZINFEKCIJA,
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA –
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NA PODRUČJU OPĆINE BILJE ZA
2011. GODINU
II. Provedba preventivne i obvezne
preventivne DDD kao posebne mjere
I. Mjere dezinfekcije, dezinsekcije u
deratizacije
Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne
novine br. 79/07, 113/08 i 43/09),
Republika Hrvatska, županije, općine i
gradovi obvezni su osigurati provođenje
mjera dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (u nastavku teksta: DDD) kao
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
te sredstva kao i stručni nadzor nad
provođenjem tih mjera.
Zaštita pučanstva od zaraznih
bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
tj.:
A. Općim DDD mjerama koje se
provode na osnovi Ugovora ili
narudžbenice sklopljenog s korisnikom
usluge
B. Posebnim DDD mjerama koje se
provode na osnovi Programa mjera za
zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za
područje županije, općine ili grada.
C. Sigurnosnim DDD mjerama –
protuepidemijskim DDD koje se
provode na osnovi članka 47. Zakona
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
odnosno radi zaštite pučanstva
Republike Hrvatske od unošenja te
sprečavanja i suzbijanja kolere, kuge,
virusnih hemoragijskih groznica, žute
groznice i drugih zaraznih bolesti te se
poduzimaju mjere određene ovim
Zakonom i međunarodnim ugovorima
kojih je Republika Hrvatska stranka.
D. Ostalim mjerama koje se provode
sukladno člancima 57. do 66. Zakona,
tj. u slučaju pojave epidemije ili
elementarnih nesreća; prijenosa,
pogreba i iskopavanja umrlih osoba te
bolničkih infekcija.

Obvezna DDD kao posebna mjera
provodi se prema Programu mjera
donesenim najkasnije do 31. siječnja za
tekuću godinu za područje županije, općine
ili grada, a na osnovi članka 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN
79/07, 113/08 i 43/09).
Obvezna DDD kao posebna mjera provodi
se radi:
- sprječavanja pojave zaraznih bolesti
suzbijanja širenja zaraznih bolesti u
prometnim sredstvima
suzbijanja širenja zaraznih bolesti u
skladištima hrane

Obvezna DDD kao posebna mjera provodi
se kao:
1. Preventivna DDD kao posebna
mjera provodi se radi:
(1) uklanjanja rizika od
pojave
i
prijenosa
zaraznih bolesti
(2) uklanjanja šteta koje
nastaju uništavanjem i
onečišćenjem hrane te
(3) kontaminacije
stambenih
i
gospodarskih objekata
pod
sanitarnim
nadzorom koje uzrokuju
mikroorganizmi, štetni
člankonošci
(Arthropdoda) i štetni
glodavci.
2. Obvezna preventivna DDD kao
posebna mjera provodi se radi:
(1) suzbijanja
širenja
zaraznih bolesti u
objektima
koji
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podliježu sanitarnom
nadzoru
(2) suzbijanja
širenja
zaraznih bolesti u
prometnim sredstvima
te
(3) suzbijanja
širenja
zaraznih bolesti u
skladištima hrane.
III. Opći nacrt provedbe DDD
mjera kao posebnih mjera
U provođenju kemijske mjere
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i
biološke mjere dezinsekcije na području
općine Bilje mogu se rabiti samo kemijska
i biološka sredstva za koje je osim
toksikološke ocjene sukladno posebnim
propisima izrađena i ocjena učinkovitosti
na temelju kemijskog, fizikalnog i
biološkog istraživanja u Republici
Hrvatskoj.
Zabranjeno je koristiti kemijsko ili
biološko sredstvo kojem je istekao rok
valjanosti. Nakon isteka roka navedenog u
Rješenju za promet i uporabu sredstva,
sredstvo se može nalaziti u prometu i
uporabi najviše 18 mjeseci, radi potrošnje
postojećih zaliha, ali isključivo ako je
sredstvo još u roku valjanosti.

1. DEZINSEKCIJA
Preventivna dezinsekcija kao
posebna mjera podrazumijeva mehaničke,
fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje
se provode s ciljem:
-

-

sprječavanja
zadržavanja
i
razmnožavanja
štetnih
člankonožaca (Arthropoda)
smanjenja
populacije
štetnih
člankonožaca (Arthropoda) te

-
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održavanje
populacije
štetnih
člankonožaca (Arthropoda) na
biološki prihvatljivom minimumu
radi
osiguranja
kvalitetnih
higijenskih i sanitarno – tehničkih
uvjeta.

Obvezna
preventivna
dezinsekcija
kao
posebna
mjera
podrazumijeva
mehaničke,
fizikalne,
biološke ili kemijske mjere. Preventivna i
obvezna preventivna dezinsekcija kao
posebna mjera provodi se na površinama, u
prostorima ili objektima koji podliježu
sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u
izvanrednim situacijama:
-

-

-

-

-

ako
postoji
povećan
rizik
prenošenja zaraznih bolesti koje
prenose
štetni
člankonošci
(Arthropoda)
temeljem
epidemioloških indikacija
ako
populacija
štetnih
člankonožaca (Arthropoda) pređe
prag štetnosti
ako se odredi šteta na zalihama
hrane nastala djelovanjem štetnih
člankonožaca (Arthropoda)
ako su u sanitarnom nadzoru
uočene nepravilnosti u održavanju
objekata koje pogoduju razvoju
štetnih člankonožaca (Arthropoda)
tijekom elementarnih nepogoda i
tijekom
masovnih
skupova,
sportskih i ostalih manifestacija.

Primjena pesticida u proizvodnim i
poslovnim prostorima ne smije se provoditi
tijekom radnog procesa. Svaka primjena
pesticida mora biti provedena na način da
se ne kontaminira hrana, ne oštete ili
zaprljaju neciljne površine, ne ugrozi
zdravlje ljudi i ne onečisti okoliš.
Prije početka dezinsekcije u
objektima u kojima se nalazi hrana, mora
se zaštiti hrana od mogućeg onečišćenja,
kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju
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primjenom biocidnih
pripravaka na bazi Bacillus thurigiensis
var. israelensis

mirise na tretiranoj površini na koju se
stavlja hrana.
Prostori u kojima je dezinsekcija
provedena, raspršivanjem, zamagljivanjem,
zadimljavanjem ili fumigacijom mogu se
ponovno koristiti tek po isteku radne
karence predviđene za pesticide koji su
uporabljeni.
Kemijska sredstva, odnosno
pesticide ovlašteni izvoditelj obvezatnih
DDD mjera ne smije davati korisnicima
obveznih DDD mjera na korištenje bez
nadzora.

3. Kemijskim
mjerama
suzbijanja:
koje se provode:
- primjenom regulatora rasta u
obliku tekućine, granula ili
sporo otpuštajućih briketa bez
šteta za neciljane vrste u čistim
vodama.
primjenom
insekticidnih
larvicida u obliku močivih
prašiva, tekućine, granula ili
kompresa
- adulticidnom obradbom koji
se
provode
postupcima
rezidualnog
prskanja
(raspršivanja)
zatvorenih
prostora, hladnog zamagljivanja
sa
zemlje
i
toplog
zamagljivanja sa zemlje.

KOMARCI

Učinkovito suzbijanje komaraca je
višegodišnji organizirani neprekidni
program suzbijanja, koji u sebi sadržava
radnje uzorkovanja i prosudbe brojnosti
populacije komaraca te na osnovu
znanstveno utvrđenih uobičajenih spoznaja
i njihovo suzbijanje. Suzbijanje komaraca
provodi se kao preventivna mjera sukladno
Programu mjera.
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije kontinuirano tijekom
godine prikuplja podatke o prisustvu
komaraca na području županije, odnosno
provodi organizirani monitoring.
Suzbijanje komaraca provodi se na
tri razine, vodeći stalnu brigu o očuvanju
biološke raznolikosti područja:
1. Sanacijskim postupcima koji
se temelje na sustavnom
uklanjanju ili smanjivanju
uvjeta za razvoj i
razmnožavanje, sanacijskim
postupcima otklanjanja
ekoloških niša na području
provedbe programa suzbijanja.
2. Biološkim mjerama
suzbijanja:
koje se provodi:
- uvođenjem predatora ličinki
komaraca:

Broj 1



Dezinsekcija komaraca će se izvoditi
na području naselja Općine Bilje:
-

-

uništavanjem
larvi
insekata
zasipavanjem larvicidima drugih
stajaćih voda, otvorenih vodotoka i
bušotina,
te
ostalih
mjesta
pogodnih za razvoj larvi,
uništavanjem odraslih (letećih)
oblika metodom orošavanja ili
zamagljivanja
insekticidima
namijenjenih za takvu uporabu.

Dezinsekcija komaraca će se
obavljati na javnim površinama naselja
Općine Bilje u periodu od lipnja do rujna,
najmanje 3 puta, a po potrebi i češće.
Poslove preventivne dezinsekcije
povjerit će se najpovoljnijoj ovlaštenoj
pravnoj osobi.

Izvršitelj poslova izvršit će poslove
preventivne dezinsekcije prema ovom
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Programu za sveukupnu cijenu koja će biti
utvrđena
putem
javnog
natječaja
(Najpovoljniji ponuđač).
Izvršitelja poslova obvezati će se da
po svakom izvršenom poslu iz ovog
Programa sačini Izvješće o broju akcija,
utrošenoj količini larvicida ili insekticida,
te o postignutim rezultatima na uništavanju
štetnih insekata, kojeg će dostaviti Općine
Bilje. Isto tako izvršitelja će se obvezati, da
polugodišnje, pismeno izvjesti nadležan
Zavod za javno zdravstvo o obavljenim
mjerama DDD.
Tri (3) dana prije provođenja mjera
preventivne dezinsekcije, izvršitelj radova
dužan je o tome obavijestiti nadležne
zdravstvene
ustanove,
nadležnog
Sanitarnog inspektora, pčelarska društva i
Komunalnog redara Općine Bilje, a
građanstvo Općine Bilje, putem javne
objave (radio, novine, leci), te nadležnom
Zavodu za javno zdravstvo dostaviti
Operativni plan koji treba sadržavati
podatke o početku i trajanju akcije,
vrstama preparata koji se koriste i
metodama provedbe akcije, te poduzete
mjere zaštite od neciljanih otrovanja i
zaštite od mogućeg zagađenja okoliša.
Vrijednost poslova prema ovom
Programu isplatit će se na račun izvođača
poslova u dvije (2) rate, po izvršenom
tretmanu i potvrdi osoba i tijela ovlaštenih
za kontrolu i odobrenje, a na teret
Proračuna Općine Bilje.
Programom javnih potreba u
zdravstvu uplanirat će se provođenje
dezinsekcije komaraca na području Općine
Bilje, a u Proračunu Općine Bilje kroz
planiranje navedenog Programa, osigurat
će se sredstva za provođenje.

Broj 1

izvješće o izvršenoj usluzi, a nakon
usvajanja od strane nadležnih tijela, izvršit
će se isplata na račun izvoditelja, a na teret
Proračuna Općine Bilje.
2. DERATIZACIJA
Deratizacija je skup različitih mjera
koji se poduzimaju s ciljem smanjenja
populacije štetnih glodavaca ispod praga
štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili
potpunog uništenja nazočne populacije
štetnih glodavaca koji su prirodni
rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih
bolesti ili skladišni štetnici.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere
koje se poduzimaju radi sprečavanja
ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja
štetnih glodavaca na površinama, u
prostoru ili objektima.
Preventivna
deratizacija
kao
posebna mjera podrazumijeva mehaničke,
fizikalne i kemijske mjere koje se provode
s ciljem:
-

sprječavanja ulaženja, zadržavanja
i razmnožavanja štetnih glodavaca
smanjenja
populacije
štetnih
glodavaca i
održavanje
populacije
štetnih
glodavaca
na
biološki
prihvatljivom minimumu radi
osiguranja kvalitetnih higijenskih i
sanitarno – tehničkih uvjeta u
objektima, prostorima i na javnim
površinama
pod
sanitarnim
nadzorom.

Obvezna preventivna deratizacija kao
posebna mjera podrazumijeva mehaničke
fizikalne i kemijske mjere koje se provode
na površinama, u prostorima ili objektima
koji podliježu sanitarnom nadzoru, a
poduzimaju se u izvanrednim situacijama:

U postupku javnog nadmetanja,
primjenom propisa o javnoj nabavi, kroz
odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ugovorit
ako postoji povećan rizik prenošenja
će se provođenje postupka dezinsekcije.
zaraznih bolesti koje prenose štetni
Izvoditelj usluge dostavit će račun i
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glodavci temeljem epidemioloških
indikacija
ako populacija štetnih glodavaca
pređe prag štetnosti
ako se odredi šteta na zalihama hrane
nastala
djelovanjem
štetnih
glodavaca
ako su u sanitarnom nadzoru uočene
nepravilnosti u održavanju objekata
koje pogoduju razvoju štetnih
glodavaca
tijekom elementarnih nepogoda i
tijekom masovnih skupova, sportskih
i ostalih manifestacija.

U svrhu sprečavanja pojave i širenja
zaraznih bolesti i uništavanja napasnika za
čovjeka, u Općini Bilje provode se mjere
preventivne deratizacije:
-

u prizemnim prostorijama stambenih
zgrada, podrumima, drvarnicama
i
prostorijama za odlaganje
otpadaka,
u prostorima osnovnih i područnih
škola,
u prostorima dječjih vrtića,
u svim objektima u vlasništvu
Općine Bilje,
na javnim površinama.

Provođenjem ove mjere sprečava se pojava
i širenje zaraznih bolesti:
-

crijevne
zaraze
(Salmoneloze,
Shigeloze),
- transmisione zarazne bolesti (Kala
Azar, Kožna leishmaniaza, Murin
pjegavac),
- te se priječi unos i širenje karantenskih
bolesti kao što su kuga i
hemoragijske groznice.
Na području Općine najčešći
glodavci od interesa za smanjivanje
njihovog broja na biološki minimum radi
zaštite zdravlja pučanstva jesu:
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- smeđi štakor (Rattus norvegicus)
- crni štakor (Rattus rattus)
- kućni miš (Mus musculus)
Mjere deratizacije uključuju
praćenje uvjeta za razvitak glodavaca,
bilježenje pojave štakora, izlaganje meka
zatrovanih antikoagulantnim rodenticima,
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno
poduzimanje svih ostalih mjera koje
dovode do smanjenja broja glodavaca.
Deratizacija se provodi sustavno i
preventivno na cijelom području Općine
Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u
jesen.
Zatrovani mamci moraju se izlagati
po pravilima struke na siguran način na
skrovita i zaštićena mjesta na način da su
dostupni štakorima, a zaštićeni od
neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati
što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz
putove kretanja ili uz mjesta njihova
zadržavanja.
U slučajevima visokog stupnja
infestacije, neovisno o tipu objekata, treba
udvostručiti predviđenu količinu
zatrovanih mamaca.
• stambeni objekti i okućnice:
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine
(cca 500g po objektu na 10 mjesta)
• objekti za proizvodnju, preradu,
skladištenje ili prodaju namirnica
U navedenim objektima zatrovane
meke moraju se u zatvorenom prostoru
izlagati u označenim kutijama, u skladu s
preporukama proizvođača. Pripadajući
okoliš objekata obrađuje se na isti način
kao okućnice i gospodarski objekti,
izlaganjem meka na skrovita mjesta
pristupačna štakorima, što bliže njihovim
rupama ili putovima kretanja.
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- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)
• objekti javne namjene (bolnice, škole,
vrtići i ostalo)
U ovim objektima moraju se u
zatvorenom prostoru izlagati u označenim
kutijama, u skladu s preporukama
proizvođača. Pripadajući okoliš objekata
obrađuje se na isti način kao okućnice i
gospodarski objekti, izlaganjem meka na
skrovita mjesta pristupačna štakorima, što
bliže njihovim rupama ili putovima
kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.
- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)
• otvorene javne površine
Deratizacija
otvorenih
javnih
površina provodi se izlaganjem meka samo
u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na
način da su meke nedostupne neovlaštenim
osobama, djeci i neciljanoj vrsti.
• kanalizacija
Kod izlaganja meka u sustav
kanalizacije poželjno je osigurati prisustvo
djelatnika lokalne i komunalne službe.
Deratizacija kanalizacije provodi se
izlaganjem vodootpornih formulacija meka
vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe
dijelove kanalizacije. Poklopac svakog
revizijskog okna u koji je postavljena meka
mora se obilježiti bojom.
- meke s antikoagulantom II. generacije, 1
meka (100-200g) na 200 metara dužnih
kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko
okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih
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metara kanalizacije raspoređenih na 10
mjesta.
• deponije krutog i organskog otpada
(organizirane i divlje)
U provođenju deratizacije deponije
posebno divljih, mora biti prisutan
nadležni sanitarni inspektor ili komunalni
redar. Ukoliko se radi o deponijima većih
površina, zatrovane mamce treba izlagati u
prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke
se izlažu svakih 5-10 metara.
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine
(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)
- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije.
Ukoliko su deponije ograđene i pod
nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i
antikoagulantna prašila za prosipanje
aktivnih rupa i putova kretanja štakora.
Poslovi deratizacije povjerit će se
najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi.
Izvršitelj poslova izvršit će poslove
deratizacije prema ovom Programu za
sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena
putem javnog natječaja (Najpovoljniji
ponuđač).
Izvršitelji obvezatne preventivne
deratizacije dužni su pismeno (telefaksom)
obavještavati nadzor i Županijsku
Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki
tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su
ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.
Također su dužni izraditi
Operativni plan rada prije početka
provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i
Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka
akcija.
O akcijama preventivne deratizacije
građani će biti obaviješteni putem tiskanih
obavijesti na vidljivim mjestima dva dana
prije provedbe.
Izvršitelji su dužni prilikom
obavljanja deratizacije savjetovati
predstavnika stanara kojima se obrate
prilikom obavljanja deratizacije o provedbi
ne kemijskih mjera deratizacije kao što su:
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zaprečivanje pristupa glodavcima,
sanitacija zgrade, otklanjanje hrane,
skloništa i vode za glodavce.

Broj 1

mjeru provodi Zavod za javno zdravstvo
županije, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i
nadzire rad Zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije.

IV. Opseg DDD mjera kao posebnih
mjera
Sukladno članku 10. stavak 1.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti i Odluke o obveznoj DDD kao
posebnoj mjeri za područje županije,
općine i grada provedbu obvezne DDD kao
posebne mjere dužni su osigurati trgovačka
društva, ustanove i druge pravne osobe te
fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
osobnim radom i pojedinci vlasnici,
posjednici ili nositelji upravljanja u
objektima pod sanitarnim nadzorom,
odnosno u građevinama, postrojenjima,
prostorima, prostorijama, na uređajima i
opremi osoba koje obavljaju gospodarske
djelatnosti i u djelatnostima na području
zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne
skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i
usluga, športa i rekreacije, objektima za
javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih
voda te deponijima za odlaganje
komunalnog otpada, u djelatnosti javnog
prometa, u i oko stambenih objekata, na
javnim površinama i javnim objektima u
gradovima i naseljima te drugim objektima
od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

VI. Financiranje provedbe preventivnih
i obveznih preventivnih DDD mjera kao
posebnih mjera i stručnog nadzora nad
provedbom
Sukladno članku 4. stavak 1.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09)
županije, općine i gradovi obvezni su
osigurati provođenje mjera za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti propisane
ovim Zakonom te sredstva za njihovo
provođenje kao i stručni nadzor nad
provođenjem tih mjera.
Sukladno članku 24. stavak 4.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) stručni
nadzor nad provedbom preventivne i
obvezne preventivne DDD kao posebne
mjere financira se iz sredstava županije,
općine, grada, korisnika objekata pod
sanitarnim nadzorom iz članka 10. stavak
1. Zakona ili drugih obveznika provedbe
mjera.

V. Stručni nadzor provedbe Programa
DDD mjera kao posebnih mjera

VII. Inspekcijski nadzor izvoditelja u
provedbi Programa mjera

Stručni nadzor nad provedbom
preventivnih i obveznih preventivnih DDD
mjera kao posebnih mjera provodi Zavod
za javno zdravstvo Osječko-Baranjske
županije te s Naručiteljem DDD mjera kao
posebnih mjera o tome sklapa ugovor, u
kojem su definirana prava i obveze
ugovornih strana te visina naknade
provođenja stručnog nadzora.
Ako preventivnu i obveznu
preventivnu DDD mjeru kao posebnu

Nadzor izvoditelja u provedbi
Programa mjera glede stručnog kadra i
potrebnih uvjeta koje moraju ispunjavati
sukladno Pravilniku o uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe
koje obavljaju djelatnost obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao
mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti pučanstva (NN 35/07) i Programu
mjera
provodi
nadležna
sanitarna
inspekcija.
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VIII. Izvoditelji posebnih DDD mjera
Kao ovlašteni izvoditelji u provedbi
Programa mjera sudjeluju zdravstvene
ustanove i druge pravne osobe koje:
- udovoljavaju
općim
uvjetima
propisanim Odlukom o obveznoj
DDD kao posebnoj mjeri za
područje županije, općine i grada
- imaju s uredom za zdravstvo
Poglavarstva županije, općine i
grada ugovornu obvezu o provedbi
obvezne DDD kao posebne mjere
- udovoljavaju uvjetima propisanim
Pravilnikom o uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne i
fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao
mjere za sprječavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti pučanstva (NN
35/07)
- imaju
dokaz
o
stručnoj
osposobljenosti radnika za rad s
kemikalijama, odnosno edukaciji
radnika za rad s kemikalijama i
položenim tečajevima sukladno
Pravilniku o uvjetima i načinu
stjecanja te provjere znanja o
zaštiti od otrova (Narodne novine
br. 62/99)
- imaju
dokaz
o
stručnom
usavršavanju odgovornih osoba za
provedbu obveznih DDD mjera i
svih
neposrednih
izvoditelja,
odnosno Trajnoj edukaciji za
izvoditelje obveznih DDD mjera
sukladno članku 16. stavak 1.
Pravilnika o uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne i
fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao
mjere za sprječavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti pučanstva (NN
35/07) i Odluci ministra zdravstva
o donošenju Programa edukacije za
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izvoditelje
obvezatnih
mjera
dezinfekcije,
dezinsekcije
i
deratizacije, Klasa: 543.04/0603/8, Ur. br. 534-08-01/10.07-2 od
8. svibnja 2007. godine.
IX. Način izvještavanja o provedenoj
preventivnoj i obveznoj preventivnoj
DDD mjeri
Sukladno članku 24. stavak 5.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti tijekom provedbe stručnog nadzora
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije prikuplja i objedinjuje
izvješća o provedenoj preventivnoj i
obveznoj preventivnoj DDD mjeri kao
posebnoj u bazu podataka. Baza podataka
Zavoda za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije mora biti istovjetna s
podacima koje su dostavili izvoditelji
obveznih DDD mjera. Podaci se moraju
redovito nadopunjavati elektroničkim
putem.
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije izrađuje stručno
izvješće s podacima o stupnju infestacije,
utrošku biocidnih pripravaka i stupnju
pridržavanja propisanog programa rada
određenog
Programom
mjera
i
Provedbenim planom te ga dostavljaju
jedinstvenom upravnom odjelu općine
Bilje s elementima poboljšanja sanitacije
prostora u budućnosti najkasnije u roku 4
tjedna nakon izvršene mjere. Stručno
izvješće mora sadržavati i prijedloge za
poboljšanje sanacije površina, prostora ili
objekata u budućnosti.
Na temelju analize prikupljenih
podataka o provedenim preventivnim i
obveznim preventivnim DDD mjerama
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije izrađuje Program mjera
za slijedeće razdoblje sukladno Odluci o
obveznim DDD mjerama kao posebnim
mjerama i predlaže ga upravnom tijelu
jedinice lokalne samouprave.
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Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije nakon provedenog
stručnog nadzora i prosudbe uspjeha
provedene mjere s izvješćem, uz
predlaganje mjera aktivne preventive, treba
za svaku iduću godinu provedbe
preventivnih i obveznih preventivnih DDD
mjera kao posebnih mjera uključivati
manje biocidnih pripravaka u Program
mjera i Provedbeni plan, ako je došlo do
poboljšanja sanitarnih uvjeta u okolišu, te
tako dovesti do smanjivanja sveukupnih
emisija štetnih tvari u prirodu.
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije predlaže naručitelju
preventivne i obvezne preventivne DDD
mjere kao posebne mjere provedbu
postupaka sanitacije u okolišu neposredno
prije provedbe preventivnih i obveznih
preventivnih DDD mjera kao posebnih
mjera radi uspješnosti provedbe.
Zbirna izvješća i rokovi dostave
Izvoditelji preventivne DDD mjere
obvezni su jednom godišnje dostavljati
zbirna izvješća o provedenim preventivnim
i obveznim preventivnim DDD mjerama
nadležnom Zavodu za javno zdravstvo
županije, sukladno odredbama Pravilnika o
načinu provedbe obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine
br. 35/07), najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine za proteklu godinu.
Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije podnosi pisano zbirno
izvješće Hrvatskom zavodu za javno
zdravstvo najkasnije do 28. veljače tekuće
godine za proteklu godinu.

Broj 1

Bilje, 28. siječnja 2011. godine
**********************************

2.
Na temelju članka 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne novine, broj:
79/07, 113/08 i 43/09) i članka 31. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj
05/09.) sukladno Programu mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za
Općinu Bilje za 2011. godinu, Općinska
načelnica Općine Bilje dana 20. veljače
2011. godine donosi

ODLUKU
O provedbi preventivnih i obveznih
preventivnih mjera Deratizacije za
područje Općine
Bilje u 2011. godini

I. OSNOVNE ODREDBE
Program predstavlja minimum
potrebnih mjera obvezatne preventivne
deratizacije na području Općine Bilje.
Obvezatna
preventivna
deratizacija
provodi se kao opća zaštitna mjera protiv
zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne
novine, broj: 79/07, 113/08 i 43/09).

X.
II. IZVRŠITELJI PROGRAMA
Ovaj Program stupa na snagu
danom objave na oglasnoj ploči Općine
Bilje, a objavit će se i u "Službenom
glasniku" Općine Bilje.
Klasa: 501-05/10-01/3
Urbroj: 2100/02-11-3

Izvršitelji
u
provedbi
ovog
Programa mogu biti zdravstvene ustanove i
druge pravne osobe, te osobe koje
samostalno osobnim radom obavljaju
djelatnost i ispunjavaju uvjete propisane
člankom 24. Zakona o zaštiti pučanstva od
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zaraznih bolesti (Narodne novine, broj:
79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnikom o
načinu provedbe obvezatne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
(Narodne novine, broj: 35/07), Pravilnika o
uvjetima kojima moraju udovoljavati
pravne i fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost
obvezatne
dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere za
sprečavanje i suzbijanja zaraznih bolesti
pučanstva (Narodne novine, broj: 35/07) i
imaju odobrenje ministra zdravstva za
vršenje ove djelatnosti.
Izvršitelji obavljaju ove mjere prema
utvrđenom Programu mjera.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere
koje se poduzimaju radi sprečavanja
ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja
štetnih glodavaca na površinama, u
prostoru ili objektima.
Preventivna deratizacija kao posebna
mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne
i kemijske mjere koje se provode s ciljem:
-

III. OBVEZNICI PROVOĐENJA
OBVEZATNE PREVENTIVNE
DERATIZACIJE
Obvezatna preventivna deratizacija
provodit će se dva puta tijekom 2011.
godine na području Općine Bilje u skladu s
epidemiološkim i higijensko sanitarnim
indikacijama i to:
1. objektima za javnu vodoopskrbu pitkom
vodom,
2. objektima za proizvodnju i promet
namirnica i predmeta opće upotrebe te
sirovina za
njihovu proizvodnju,
3. objektima odnosno prostorima za
uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih
tvari,
4. objektima organizacija zdravstva,
5. odgojno obrazovnim objektima,
6. u objektima javnog prometa,
7. stambenim objektima i dvorištima
8. ostalim objektima, površinama,
trgovima i parkovima.
Deratizacija je skup različitih mjera koji se
poduzimaju s ciljem smanjenja populacije
štetnih glodavaca ispod praga štetnosti,
zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog
uništenja nazočne populacije štetnih
glodavaca koji su prirodni rezervoari i
prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili
skladišni štetnici.
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sprječavanja ulaženja, zadržavanja
i razmnožavanja štetnih glodavaca
smanjenja
populacije
štetnih
glodavaca i
održavanje
populacije
štetnih
glodavaca
na
biološki
prihvatljivom minimumu radi
osiguranja kvalitetnih higijenskih i
sanitarno – tehničkih uvjeta u
objektima, prostorima i na javnim
površinama
pod
sanitarnim
nadzorom.

Obvezna preventivna deratizacija kao
posebna mjera podrazumijeva mehaničke
fizikalne i kemijske mjere koje se provode
na površinama, u prostorima ili objektima
koji podliježu sanitarnom nadzoru, a
poduzimaju se u izvanrednim situacijama:
-

-

-

ako postoji povećan rizik prenošenja
zaraznih bolesti koje prenose štetni
glodavci temeljem epidemioloških
indikacija
ako populacija štetnih glodavaca
pređe prag štetnosti
ako se odredi šteta na zalihama hrane
nastala
djelovanjem
štetnih
glodavaca
ako su u sanitarnom nadzoru uočene
nepravilnosti u održavanju objekata
koje pogoduju razvoju štetnih
glodavaca
tijekom elementarnih nepogoda i
tijekom masovnih skupova, sportskih
i ostalih manifestacija.

U svrhu sprečavanja pojave i širenja
zaraznih bolesti i uništavanja napasnika za
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čovjeka, u Općini Bilje provode se mjere
preventivne deratizacije:
-

u prizemnim prostorijama stambenih
zgrada, podrumima, drvarnicama
i
prostorijama za odlaganje
otpadaka,
u prostorima osnovnih i područnih
škola,
u prostorima dječjih vrtića,
u svim objektima u vlasništvu
Općine Bilje,
na javnim površinama.

Provođenjem ove mjere sprečava se pojava
i širenje zaraznih bolesti:
crijevne
zaraze
(Salmoneloze,
Shigeloze),
- transmisione zarazne bolesti (Kala
Azar, Kožna leishmaniaza, Murin
pjegavac),
- te se priječi unos i širenje karantenskih
bolesti kao što su kuga i
hemoragijske groznice.

Broj 1

Zatrovani mamci moraju se izlagati
po pravilima struke na siguran način na
skrovita i zaštićena mjesta na način da su
dostupni štakorima, a zaštićeni od
neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati
što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz
putove kretanja ili uz mjesta njihova
zadržavanja.
U slučajevima visokog stupnja
infestacije, neovisno o tipu objekata, treba
udvostručiti predviđenu količinu
zatrovanih mamaca.
• stambeni objekti i okućnice:
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine
(cca 500g po objektu na 10 mjesta)

-

Na području Općine najčešći
glodavci od interesa za smanjivanje
njihovog broja na biološki minimum radi
zaštite zdravlja pučanstva jesu:
- smeđi štakor (Rattus norvegicus)
- crni štakor (Rattus rattus)
- kućni miš (Mus musculus)
Mjere deratizacije uključuju
praćenje uvjeta za razvitak glodavaca,
bilježenje pojave štakora, izlaganje meka
zatrovanih antikoagulantnim rodenticima,
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno
poduzimanje svih ostalih mjera koje
dovode do smanjenja broja glodavaca.
Deratizacija se provodi sustavno i
preventivno na cijelom području Općine
Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u
jesen.

• objekti za proizvodnju, preradu,
skladištenje ili prodaju namirnica
U navedenim objektima zatrovane
meke moraju se u zatvorenom prostoru
izlagati u označenim kutijama, u skladu s
preporukama proizvođača. Pripadajući
okoliš objekata obrađuje se na isti način
kao okućnice i gospodarski objekti,
izlaganjem meka na skrovita mjesta
pristupačna štakorima, što bliže njihovim
rupama ili putovima kretanja.
- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)
• objekti javne namjene (bolnice, škole,
vrtići i ostalo)
U ovim objektima moraju se u
zatvorenom prostoru izlagati u označenim
kutijama, u skladu s preporukama
proizvođača. Pripadajući okoliš objekata
obrađuje se na isti način kao okućnice i
gospodarski objekti, izlaganjem meka na
skrovita mjesta pristupačna štakorima, što
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bliže njihovim rupama ili putovima
kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.
- meke s antikoagulantom II. generacije u
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne
površine (cca 500g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po
objektu na 20 mjesta)
• otvorene javne površine
Deratizacija
otvorenih
javnih
površina provodi se izlaganjem meka samo
u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na
način da su meke nedostupne neovlaštenim
osobama, djeci i neciljanoj vrsti.
• kanalizacija
Kod izlaganja meka u sustav
kanalizacije poželjno je osigurati prisustvo
djelatnika lokalne i komunalne službe.
Deratizacija kanalizacije provodi se
izlaganjem vodootpornih formulacija meka
vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe
dijelove kanalizacije. Poklopac svakog
revizijskog okna u koji je postavljena meka
mora se obilježiti bojom.
- meke s antikoagulantom II. generacije, 1
meka (100-200g) na 200 metara dužnih
kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko
okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih
metara kanalizacije raspoređenih na 10
mjesta.
• deponije krutog i organskog otpada
(organizirane i divlje)
U provođenju deratizacije deponije
posebno divljih, mora biti prisutan
nadležni sanitarni inspektor ili komunalni
redar. Ukoliko se radi o deponijima većih
površina, zatrovane mamce treba izlagati u
prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke
se izlažu svakih 5-10 metara.
- meke s antikoagulantom II. generacije 1
meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine
(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)
- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije.
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Ukoliko su deponije ograđene i pod
nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i
antikoagulantna prašila za prosipanje
aktivnih rupa i putova kretanja štakora.
Poslovi deratizacije povjerit će se
najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi.
Izvršitelj poslova izvršit će poslove
deratizacije prema ovom Programu za
sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena
putem javnog natječaja (Najpovoljniji
ponuđač).
Izvršitelji obvezatne preventivne
deratizacije dužni su pismeno (telefaksom)
obavještavati nadzor i Županijsku
Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki
tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su
ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.
Također su dužni izraditi
Operativni plan rada prije početka
provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i
Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka
akcija.
Izvršitelji su dužni prilikom
obavljanja deratizacije savjetovati
predstavnika stanara kojima se obrate
prilikom obavljanja deratizacije o provedbi
ne kemijskih mjera deratizacije kao što su:
zaprečivanje pristupa glodavcima,
sanitacija zgrade, otklanjanje hrane,
skloništa i vode za glodavce.
IV. STRUČNI NADZOR PROVEDBE
PROGRAMA DDD MJERA KAO
POSEBNIH MJERA
Stručni nadzor nad provedbom
preventivnih i obveznih preventivnih mjera
deratizacije kao posebnih mjera provodi
Zavod za javno zdravstvo OsječkoBaranjske županije te s Naručiteljem mjera
deratizacije kao posebnih mjera o tome
sklapa ugovor, u kojem su definirana prava
i obveze ugovornih strana te visina
naknade provođenja stručnog nadzora.
Ako preventivnu i obveznu
preventivnu mjeru deratizacije kao
posebnu mjeru provodi Zavod za javno
zdravstvo županije, Hrvatski zavod za
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javno zdravstvo koordinira, stručno
usmjerava i nadzire rad Zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije.

V. OBAVIJEŠTAVANJE I SURADNJA S
GRAĐANIMA
Izvršitelji obvezatne preventivne
deratizacije dužni su pismeno telefaksom
obavještavati nadzor i sanitarnu inspekciju
o planu rada za svaki tjedan provedbe
deratizacije,
a izvršitelji su dužni dostaviti tri dana
unaprijed.
Također su dužni izraditi Operativni plan
rada prije početka provedbe mjera i
dostaviti ga
nadzoru i sanitarnoj inspekciji pet dana
prije početka akcija.
O akcijama preventivne deratizacije
građani će biti obaviješteni lijepljenjem
tiskanih
obavijesti na vidljivim mjestima dva dana
prije provedbe.
VI.
FINANCIRANJE
PROVEDBE
PREVENTIVNIH
I
OBVEZNIH
PREVENTIVNIH DDD MJERA KAO
POSEBNIH MJERA I STRUČNOG
NADZORA NAD PROVEDBOM
Sukladno članku 4. stavak 1.
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09)
županije, općine i gradovi obvezni su
osigurati provođenje mjera za zaštitu
pučanstva od zaraznih bolesti propisane
ovim Zakonom te sredstva za njihovo
provođenje kao i stručni nadzor nad
provođenjem tih mjera.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Odluka stupa na snagu danom
objave na oglasnoj ploči Općine Bilje, a
objavit će se i u "Službenom glasniku"
Općine Bilje.

Broj 1

Klasa:501-05/10-01/3
Urbroj: 2100/02-11-4
Bilje, 20. veljače 2011. godine
NAČELNICA:
Ružica Bilkić,oec.

**********************************
3.

Temeljem točke 3. pod točke b)
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku za područje općine
Bilje u 2011. („Narodne novine“,
broj:29/11.) i temeljem članka 49. Statuta
općine Bilje („Službeni glasnik“ općine
Bilje, broj: 05/09.), po prijedlogu stožera
zaštite i spašavanja načelnica općine Bilje
dana 26. travnja 2011. godine donijela je:
ZAKLJUČAK
I
Donosi se Plan operativne provedbe
PROGRAMA aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za područje
općine Bilje u 2011. godini predloženih na 2.
sjednici Stožera zaštite i spašavanja općine
Bilje 22. travnja 2011. godine.

II
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH za područje općine Bilje u
2011. godini prilaže se ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.

III
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Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom
glasniku“ općine Bilje, a stupa na snagu 8
(osam) dana nakon objave.

Financiranje i izvješćivanje
Shema izvješćivanja i nadzora

Broj 1
2.4.
2.5.

KLASA: 214-02/11-01/1
URBROJ: 2100/02-11-4
Bilje, 26. travanj 2011. god.
NAČELNICA:
Ružica Bilkić,oec.
**************************************

3. PREVENTIVNI DIO:
Prijedlog preventivnih mjera

3.1.

OPĆINA BILJE
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PRIVITAK:
- Plan korištenja teške mehanizacije
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA
ZA REPUBLIKU
HRVATSKU ZA PODRUČJE OPĆINE
BILJE U 2011. GOD.

Bilje, 2011. godina

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO :
Makrolokacija

1.1.
1.2.

1. OPĆI DIO
1.1. Makrolokacija
Prostor općine Bilje dio je šire prirodnogeografske cjeline Baranje, smještene na
krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike
Hrvatske. U okviru prostora Baranje, općina
Bilje zauzima njezin jugoistočni dio, dok joj
istočna granica prelazi i na lijevu obalu
Dunava. 1
To je prostor koji pripada širem nizinskom
prostoru prirodno-geografske i makro
morfološke cjeline Panonske nizine, čiji je dio
i na prostoru istočne Hrvatske.
Administrativno općina Bilje pripada prostoru
Osječko-baranjske županije, gdje zauzima
sjeveroistočni dio Županije. U odnosu na
ostale jedinice lokalne samouprave Županije,
općina Bilje ima najveću površinu među njima.

Mikrolokacija
1.3.
Prometnice

1.2. Mikrolokacija
1.4.

Požarne opasnosti i površine

2. OPERATVNI DIO:
2.1. PP
snage, njihova organiziranost i spremnost
2.2.
Organizacija snaga i sredstava
2.3.
Nadzor nad radom i provođenjem Plana
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Općina Bilje nalazi se u južnom dijelu
Baranje, na lijevoj obali rijeke Drave.
Teritorijalno obuhvaća 272.787.243 metra
kvadratn
Općini Bilje pripadaju 8 naseljenih
mjesta:

01. BILJE, sa površinom od
17.255.944 metra kvadratna
02. VARDARAC, sa površinom od
48.253.952 metra kvadratna
03. LUG, sa površinom od 54.244.628
metara kvadratnih
04. KOPAČEVO, sa površinom od
153.032.719 metara kvadratnih
05. PODUNAVLJE
06. KOZJAK
07. TIKVEŠ
08. ZLATNA GREDA

1.3. Prometnice
Osnovu cestovne mreže Općine čine dvije
ceste:
• županijska cesta Ž-4257,
• županijska cesta Ž-4042, međusobno
povezuje najznačajnija mjesta Općine,
a u funkciji je osiguranja i pristupa
Parku prirode "Kopački rit".
Križanje prethodno navedenih cesta nalazi
se u središtu Bilja. Postojeće križanje nije
uređeno u skladu s prometnim tokom koji se
pojavljuje na promatranim cestama. Dodatno
opterećenje u križanju donosi i lokalni promet
naselja, pogotovo pješački tokovi, te blizina
postojeće benzinske postaje.

Broj 1

Nepotpun standard održavanja postojećih
cesta, pogotovo županijske i lokalne mreže,
uzrokovao je lošije stanje kolnika tih cesta. To
se negativno odražava na nivo prometne
usluge, a time i komunalni standard prostora
koji povezuju navedene prometnice.
Do svih naseljenih lokacija izgrađene su
modernizirane ceste, ali postojeći elementi
poprečnog presjeka često nisu u skladu s
njihovom kategorijom.
U sljedećoj tablici prikazane su javne
kategorizirane ceste na području općine Bilje:
Dio nekategoriziranih javnih cesta u
funkciji pristupa izgrađenim zonama
naselja nije moderniziran, a dio nema ni
odgovarajuću konstrukciju tampon sloja od
kamenog materijala. To prati i neuređenost
uličnih profila, kao i nedovoljno
održavanje sustava za odvodnju oborinskih
voda u uličnim profilima.
U centralnoj zoni naselja pogotovo u
općinskom centru, jedan od značajnih
prometnih problema je i nedostatak uređenih
prostora za promet u mirovanju.
Problem poljskih putova pojavljuje se
uslijed velikih oborina, ali je tada i požarna
opasnost uvelike manja.
Smanjena prohodnost očekuje se uslijed
prometovanja poljoprivrednih strojeva u
žetvenom razdoblju, ali niti to bitno ne utječe
na dolazak protupožarnih ekipa na eventualno
požarište.
Do najudaljenijeg mjesta na području
Općine Bilje, Vatrogasno vozilo središnjeg
vatrogasnog društva može stići za oko 10
minuta.

1.4. Požarne opasnosti
Najveće požarne opasnosti tijekom pred
žetvenog i žetvenog razdoblja postoje u obliku
zasijanih poljoprivrednih površina u privatnom
vlasništvu i vlasništvu BELJE d.d. i
poljoprivrednih zadruga.
Kao velika požarna opasnost za Općinu
Bilje predstavlja Javna ustanova „Park Prirode
Kopački rit“, sa ukupnom površinom od
23.000.000 metara kvadratnih, zatim Hrvatske
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Šume, Uprava Šuma Osijek, sa šumarijama
Tikveš i Darda. Iste imaju urađene
Protupožarne planove djelovanja.
Tijekom žetvene sezone najveće
aktivnosti očekuju se od privatnih
poljoprivrednih proizvođača, zadruga i
poljoprivrednog kombinata BELJE d.d. u vidu
poljoprivrednih strojeva koji ulaze u
poljoprivredne površine.
Opasnosti od zapaljenja mogu se smanjiti
poštivanjem zakona i propisa pri radu na
poljoprivrednim strojevima, te agrotehničkim
mjerama na poljoprivrednim površinama.
Površine šuma se prostiru na 113.936.490
metara kvadratnih u vlasništvu JP Hrvatske
šume i trebalo bi biti pokriveno sa njihovim
planom zaštite od požara. Do danas je jedino
Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“
dostavila Plan zaštite od požara.
Na području Općine Bilje ne postoje šume
u vlasništvu fizičkih osoba, kao ni u vlasništvu
Općine.
Požarnu cjelinu kod opasnosti čini i
benzinska crpka INA-TRGOVINE u centru
mjesta Bilje. Ista ima potrebitu protupožarnu
opremu i propisane mjere PP preventive. Radi
njenog smještaja i primjećivanja, dojave
požara su moguće u vrlo kratkom roku.
Pojedini dijelovi industrije u vlasništvu su
fizičkih osoba i ne predstavljaju veću požarnu
opasnost.

2.

OPERATIVNI DIO

2.1. PP snage, njihova organiziranost i
spremnost
Na području Općine Bilje aktivno djeluju
četiri dobrovoljna vatrogasna društva u
mjestima Lug, Vardarac, Kopačevo i Bilje kao
središnje vatrogasno društvo.
Operativno je najspremnije DVD Bilje sa
40 operativnih članova , dva navalna
vatrogasna vozila, kombi-tehničko vozilo i
vozilo za promatranje, kao i potrebitu opremu.

Broj 1

Ostala vatrogasna društva posjeduju:
- DVD Lug- 10 operativnih članova,
traktorsku cisternu kapaciteta 5 000
litara
- DVD Vardarac- 22 operativna člana,
traktorsku cisternu kapaciteta 3 000
litara
- DVD Kopačevo- 10 operativnih
članova, traktorsku cisternu kapaciteta
5 000 litara
Oprema je u ispravnom stanju.

2.2. Organizacija snaga i sredstava

Organizacija PP zaštite, snaga i sredstava
navedenih u prethodnom poglavlju, temelji se
na preventivnom djelovanju, motrilačkodojavnoj službi, te stalnom operativnom
dežurstvu u središnjem DVD-u Bilje. Ostala
vatrogasna društva biti će organizirani po
potrebi unutar Plana.
Radom i djelovanjem snaga rukovodit će
Stožer PP zaštite, organiziran u Općini
Bilje. Sastav stožera čine dva člana
predstavnika Općine, te zapovjednici
DVD-a.

Motrenje,dojavljivanje i uzbunjivanje za
vrijeme žetvenih radova provodit će članovi
DVD-a sa područja Općine Bilje u suradnji sa
lovačkim i ribolovnim društvima, sa svim
sudionicima radova, djelatnicima JU „Park
prirode Kopački rit“ i sa mještanima Općine.
Stalno vatrogasno dežurstvo organizira se
u prostorijama DVD-a Bilje Bilju, u ulici
Hrvatskih branitelja 5 koje je ujedno i glavno
Zapovjedno mjesto. Dojave se mogu izvršiti na
telefon 750-693.
Operativno dežurstvo sačinjeno je od
članova DVD-a Bilje, DVD-a Vardarac, DVD
Lug i DVD Kopačevo, a sastoji se od tri
vatrogasca u vremenskom periodu od 07,00
sati do 22,00 sati, a jedan vatrogasac u periodu
od 22,00-07,00 sati. Dva vatrogasca se
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redovito nalaze u ophodnji motornim vozilom.
Dežurstvo je pokriveno 24 sata.
Plan djelovanja Službe motrenja i
dojavljivanja izradit će zapovjednik centralnog
vatrogasnog društva u suradnji sa ostalim
zapovjednicima DVD-a i taj Plan će biti
ugrađen u tjedni PLAN RADA NADZORA:
Aktivnosti vatrogasaca u ophodnji na
prostorima Općine Bilje moraju zadovoljiti to
da će se dva operativna vatrogasca, opremljena
za intervencije, to jest za početno gašenje
požara, kretati u vozilu DVD-a opremljeni
sustavima veze.
Vozila moraju biti opremljena sa
slijedećom opremom:
- UKV vezom (motorole)
- mobilnim telefonom
- dvije metlanice
- dvije naprtnjače napunjene vodom
- S-aparat za početno gašenje požara
- rezervoar sa 100 litara vode
- komplet vatrogasna odora
- spasilačko uže
- prva pomoć (torbica)
- pitka voda
Raspoložive snage motrilačko-dojavne
službe obilaziti će poljoprivredne površine, te
prema potrebi izvršiti početno gašenje požara, i
izvršiti dojavu požara dežurnome u DVD-u
Bilje, potom nastaviti i/ili zatražiti podizanje
postrojbe. Prema procjeni na terenu dežurni
podiže i JPVP Osijek, kao i JPVP Beli
Manastir. Informiraju se DUZS, područni ured
Osijek, MUP i županijski vatrogasni
zapovjednik.
Vatrogasne ekipe u intervenciji vršit će
popunu vodom iz hidrantske mreže, cisterni ili
otvorenih izvora vode (kanala ili jezera).
JPVP Osijek i DVD-i općine Bilje izlaze
na požarište u slučaju kad je požarište srednjih
ili većih razmjer

Nadzor nad radom i provođenjem mjera
vršit će Stožer zaštite i spašavanja Općine
Bilje, DUZS Područni ured Osijek i
inspektorat MUP-a.
2.4. Financiranje i izvješćivanje o provedbi
aktivnosti iz Plana

Sredstva za provedbu ovoga Plana za
2010. godinu izvršiti će se prema planiranim
sredstvima u proračunu Općine Bilje za ovu
kalendarsku godinu.
NAČELNICA Općine Bilje donijet će
odluku o visini naknade izvršiteljima u
provedbi ovoga Plana.
Redovito izvješćivanje vršit će se DUZS,
područnom uredu Osijek, Županiji Osječkobaranjskoj, zajedničkim službama.
3.5. Shema nadzora i izvješćivanja
Područni ured Osijek
spavanja

Stožer zaštite i

MUP
Operativno dežurstvo DVD-a
Motrilačko-dojavna služba DVD-a

3.

PREVENTIVNI DIO

3.1. Prijedlog preventivnih mjera

Prijedlog preventivnih mjera odnosi se na
sve fizičke i pravne subjekte na prostorima
Općine Bilje, sukladno Programu aktivnosti
zaštite od požara od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku za 2011. godinu.
-

2.3. Nadzor nad radom i provođenjem
Plana

Broj 1

u predžetvenom i žetvenom periodu
zabranjuje se paljenje vatre i
spaljivanje biljnog otpada na
otvorenom prostoru, te mogućnost
dojave na telefon 750-963 ili 93.
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-

sugerira se izvođačima na većim
površinama da se površine u radu
presijecaju i mehanički odvajaju u
žetvenoj aktivnosti

-

tijekom žetvenih aktivnosti na većim
površinama izvođači moraju osigurati
cisterne sa vodom

-

izvođači žetvenih radova dužni su
osigurati traktor sa dvoobraznim
plugom

-

izvođači žetvenih radova dužni su
osigurati PP vatrogasne aparate tipa S
na svim radnim strojevima i
traktorima, kao i montirati iskrolovke
na ispušnim cijevima strojeva

-

izvođači žetvenih radova dužni su u
rad uvoditi samo ispravne strojeve

-

pušenje na prostorima izvođenja
radova smanjiti na najmanju mjeru, te
osigurati prostor za pušenje, kao i
osigurati posude sa vodom i pijeskom
za odlaganje opušaka, te ih redovito
prazniti

-

traži se suradnja svih mještana Općine
Bilje u cilju pravovremenog otkrivanja
i dojave požara, a osobito se to odnosi
na lovačku i športsko-ribolovnu
udrugu

**********************************
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-

putem medija, plakata i oglasnih ploča
upozoriti pučanstvo na povećane
opasnosti od mogućeg izbijanja
požara, kao i o zakonima i propisima s
kojima se regulira spaljivanje u post
žetvenom razdoblju na strništima,
obveznom izvješćivanju o namjerama i
vremenu radova, kao i poduzimanje
preventivnih mjera sigurnosti da ne
dođe do širenja požara na susjedne
kulture

-

pojačati mjere poljoprivrednog redara.

U prilogu:
- Plan korištenja teške građevinske mehanizaci
NAČELNIK STOŽER
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Čabo Cickai
**************************************
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