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1.
Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine „ broj. 10/97, 107/07,
94/13. i 98/19) i članka 34. Statuta Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje ,
broj: 5/13., 3/14., 2/18. – pročišćen tekst
3/18. 2/21.I 2/21 ) Općinsko vijeće Općine
Bilje na svojoj 5. sjednici održanoj dan
20.siječnja 2022.g. donosi j
ZAKLJUĆAK
o davanju prethodne suglasnosti na
izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Grlica

______________
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ZDENKO JUMIĆ,v.r.
**********************************
2.
Na temelju članka 34. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje , broj: 5/13., 3/14., 2/18.
– pročišćen tekst 3/18. 2/21.I 2/21 ) na
5. sjednici Općinsko vijeće Općine
Bilje održanoj dana 20. siječnja
2022.g. je usvojena je

STRATEGIJA UPRAVLJANJA
IMOVINOM
ZA RAZDOBLJE 2022.-2026.
I.UVOD

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Grlica zaprimljen u Općini Bilje 12.
siječnja 2022.g. (Klasa:601-02/22-01/46,
Ur.br.:2100/28-04-22/10
–
Odluka
Upravnog vijeća od 11.siječnja 2022.g.)
Članak 2.
Akt iz članka 1. prilaže se ovom zaključku
i čin sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Strategija upravljanja imovinom Općine
Bilje za razdoblje 2022.-2026. godine (u
daljnjem tekstu: Strategija) donosi se za
potrebe Općine Bilje.
Strategija određuje dugoročne ciljeve i
smjernice za upravljanje i raspolaganje
imovinom u vlasništvu Općine Bilje za
navedeno
razdoblje
(2022.-2026.).
Strategijom se želi osigurati ekonomski
svrhovito, učinkovito i transparentno
upravljanje imovinom Općine Bilje, uz
očuvanje i pronalaženje optimalnih
rješenja za Općinu pri upravljanju i
raspolaganju imovinom.

Učinkovito upravljanje imovinom Općine
Bilje treba pridonijeti što boljem
iskorištenju imovine kao i kvalitetnije
upravljanje.
Potrebno
je
provesti
sveobuhvatnu analizu i procjenu tržišne
vrijednosti svih nekretnina Općine, što
KLASA: 601-01/20-01/1
predstavlja uvjet za izradu snimke i ocjene
URBROJ: 2158-9-01-22-12
realnog stanja i vrijednosti tog dijela
Bilje, 20. siječnja 2022. godine.
imovine Općine. Ova Strategija oslanja se
na Strategiju upravljanja državnom
imovinom za razdoblje od 2019.-2025.
godine (Narodne novine , broj 96/19),
***********************************************************************
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odredbe i načela koja su propisana za
upravljanje i raspolaganje državnom
imovinom, a prilikom izrade dokumenta
korišten je i Priručnik za upravljanje
imovinom u jedinicama lokalne i područne
samouprave iz 2004. godine.
Raspolaganje imovinom, u zakonskom
smislu, podrazumijeva sklapanje pravnih
poslova čija je posljedica prijenos,
otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u
korist druge pravne ili fizičke osobe, kao
što su prodaja, darovanje, osnivanje prava
građenja, osnivanje prava služnosti, zakup,
najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica,
zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga
na nekretnine ili na drugi način te davanje
na uporabu imovine.
Strategija upravljanja i raspolaganja
imovinom Općine Bilje donosi Općinsko
vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Namjera Strategije je definirati i popisati
ciljeve
upravljanja
i
raspolaganja
općinskom imovinom, čija je održivost
važna za život i rad postojećih i budućih
naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije
osigurati da imovina Općine Bilje bude u
službi gospodarskog rasta te zaštite
nacionalnih interesa.
Upravljanje imovinom podrazumijeva
pronalaženje optimalnih rješenja koja će
dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese
Općine i generirati gospodarski rast.
Vlasništvo države osigurava kontrolu,
javni interes i pravično raspolaganje nad
prirodnim bogatstvima, kulturnom i
tradicijskom baštinom, i drugim resursima
u vlasništvu Općine, kao i prihode koji se
mogu koristiti za opće dobro.
Vlasništvo Općine važan je instrument
postizanja strateških razvojnih ciljeva
vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i
zdravstvenu politiku, kao i za druge
razvojne politike Općine. Učinkovito
upravljanje imovinom Općine Bilje trebalo
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bi poticati razvoj gospodarstva i važno je
za njegovu stabilnost, a istodobno
pridonosi boljoj kvaliteti života svih
građana općine.
Učinkovito upravljanje nekretninama
Općine Bilje treba pridonijeti što bolju
iskorištenost imovine kao i kvalitetnije
upravljanje. Sveobuhvatna analiza i
procjena tržišne vrijednosti svih nekretnina
uvjet je za izradu snimke i ocjene realnog
stanja i vrijednosti tog dijela imovine
Općine Bilje.
Općina Bilje je vlasnik svojih nekretnina i
upravlja i raspolaže tim nekretninama,
uvažavajući odredbe Zakona o upravljanju
i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske. U upravljanju
nekretninama Općina treba postupati kao
dobar gospodar, što prije svega
podrazumijeva izradu sveobuhvatnog
popisa svih nekretnina u njenom
vlasništvu, s utvrđenim stanjem u kojem se
nekretnine nalaze i određenom tržišnom
vrijednosti, kao i utvrđivanje važnosti
određenih nekretnina za Općinu Bilje i
strategiju
razvoja
Općine
Bilje,
sagledavanje troškova i prihoda od
nekretnina, radi učinkovitog korištenja.
Odluke o upravljanju nekretninama treba
temeljiti
na
najvećem
mogućem
ekonomskom učinku, a nekretnine treba
primarno klasificirati na aktivne i
neaktivne, tj. na one s kojima će se Općina
Bilje koristiti za vlastite potrebe ili davati
na korištenje drugima i na ostale
nekretnine kojima će Općina Bilje
raspolagati
prema
smjernicama
iz
Strategije.
Općina Bilje poslove upravljanja i
raspolaganja imovine obavlja unutar
Jedinstvenog upravnog odjel tj. nema
poseban Upravni odjel koji bi se bavio
ciljano upravljanjem i raspolaganjem
imovine u vlasništvu Općine.
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Strategija,
kao
operativnoupravljački dokument izrađuje se drugi
put.
Tijekom sljedećih godina struktura ove
Strategije će se usavršavati, posebno u vidu
modela planiranja koji bi bio primjenjiv na
metode usporedbe i mjerljivosti rezultata
ostvarivanja
provedbe
Strategije.
Nedostaci će se svakako pokušati
maksimalno
ukloniti
razvijanjem
unificirane metode izvještavanja provedbe
Strategije i mjerljivosti rezultata rada.
Ova Strategija je još jedan iskorak u smislu
transparentnosti i javne objave podataka
vezanih za upravljanje i raspolaganje
općinskom imovinom.
Ovom Strategijom definira se buduće
upravljanje nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje.
Upravljanje imovinom
Općina Bilje sustavno se trudi upravljati
imovinom s ciljem povećanja prihoda.
Važnost poboljšanja upravljanja imovinom
je prepoznata, kako od izvršnih tijela
Općine Bilje, tako i od predstavničkih
tijela.
Lokalne samouprave bit će sposobne
učinkovito upravljati svojom imovinom
samo ako prihvate ključne elemente iz
prakse upravljanja imovinom iz privatnog
sektora i to:
• upravljanje,
računovodstvo,
izrada
proračuna i radovi zasnovani po jedinici
imovine,
• relevantne i redovito ažurirane baze
podataka o fizičkim, operativnim i
financijskim
značajkama nekretnina,
• godišnji pregledi i izvještavanje,
• parametri privatnoga tržišta, uključivši
tržišnu vrijednost svih prenosivih
nekretnina,
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• standardi financijskih instrumenata i
rezultata koji se primjenjuju na tržištu
nekretninama
(primjerice obračuni povrata na ulaganja i
kapitalizacija),
• uvođenje djelotvornog natjecanja za
zakup, prodaju i nabavu usluga i
materijala,
• prodaja
manjih
nekretnina
radi
efikasnijeg upravljanja portfeljem.
kojima se Općina Bilje i rukovodila u
prethodnom razdoblju, odnosno ugradila u
svoje postupke raspolaganja imovinom.
Kvalitetan model upravljanja imovinom
sastoji se od slijedećih aktivnosti:
1. uvođenje
baze
podataka/sustava
inventure za svaku jedinicu imovine
posebno
2. klasifikacija imovine i formuliranje
financijske politike u skladu s
klasifikacijom
3. procjena nekretnina
4. računovodstvo i financijsko planiranje
za imovinu
5. intenzivna financijska analiza projekata,
imovine i portfelja
6. deregulacija poslovnoga zakupa i
poboljšanje postupaka iznajmljivanja
7. kvantificiranje i praćenje
direktnih
i
indirektnih
subvencija vezanih za
nekretnine koje uživaju
zakupci i korisnici nekretnina
u vlasništvu lokalne
samouprave
8. izvještavanje o imovini
9. konsolidiranje upravljanja
10. izrada
sveobuhvatnog
plana
za
upravljanje imovinom.
Navedenim elementima i aktivnostima
za kvalitetan modele upravljanja imovinom
Općina Bilje se rukovodila u prethodnom
razdoblju, odnosno ugradila ih u svoje
dosadašnje postupke raspolaganja
imovinom što je ujedno i trajno
opredjeljenje za period 2022.- 2026.g.
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II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU
STRATEGIJE
Strategija je izrađena sukladno
odredbama Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske 2019-25 (»Narodne
novine«, broj 96/19), Uredbe Vlade o
obaveznom sadržaju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 24/2014) i
Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Bilje (Službeni glasnik Općine
Bilje ,3/10.i 4/10 i 3/14 ) i odredbe i načela
koja su propisana za upravljanje i
raspolaganje državnom imovinom, a
prilikom izrade dokumenta korišten je i
Priručnik za upravljanje imovinom u
jedinicama lokalne
III. VAŽEĆI PROPISI U SVEZI
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zakon o vlasništvu i drugim
stvarnim
pravima
(„Narodne
novine“ broj 91/96., 68/98.,
137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,
79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,
153/09., 143/12 i 152/14. ,
pročiščen tekst 81/15)
Zakon o zemljišnim knjigama
(„Narodne novine“ broj 63/19.)
Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj : 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19
Zakon o gradnji („Narodne novine“
broj :153/13, 20/17, 39/19, 125/19 )
Zakon o najmu stanova („Narodne
novine“ broj : 91/96, 48/98, 66/98,
22/06, 68/18, 105/20
Uredba o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine
(„Narodne novine“, br. 40/97. i
117/05.)

-

-

-

-
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Zakon o prodaji stanova na kojima
postoji stanarsko pravo („Narodne
novine“ broj 43/92., 69/92., 87/92.,
25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94.,
47/94., 58/95., 103/95., 11/96.,
76/96., 111/96., 11/97., 103/97.,
119/97., 68/98., 163/98., 22/99.,
96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.)
Zakon o obveznim odnosima
(„Narodne novine“ broj :35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21
Uredba o kriterijima, mjerilima i
postupku za odgodu plaćanja,
obročnu otplatu duga te prodaju,
otpis
ili
djelomičan
otpis
potraživanja („Narodne novine“
broj 52/13. i 94/14.),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina („Narodne novine“ broj
128/18
Zakon o procjeni vrijednosti
nekretnina („Narodne novine“ broj
78/15.),
Zakon o cestama („Narodne
novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21
Zakon o vodama („Narodne
novine“ broj : 66/19, 84/21
Zakon o trgovačkim društvima
(„Narodne novine“ broj: 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
152/11, 111/12, 68/13, 110/15,
40/19
Zakon o izvlaštenju i određivanju
naknade („Narodne novine“ broj :
74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o proračunu („Narodne
novine“ broj 144/21)
Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20
Zakon o obveznim odnosima
(„Narodne novine“ broj ; 35/05,
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-

-

-

41/08, 125/11, 78/15, 29/18,
126/21)
Zakon o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj : 86/12, 143/13, 65/17,
14/19)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara („Narodne novine“ broj:
69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17,
90/18, 32/20, 62/20, 117/21
Zakon o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Narodne
novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18
AKTI OPĆINE:

-

-

Statut

Općine Bilje («Službeni
glasnik » Općine Bilje broj: 05/13,
3/14., 02/18, 03/18, 2/20. i 2/21)
Odluka o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja
nekretninama
u

______________
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IV. ANALIZA STANJA IMOVINE I
POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA
I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Općina Bilje u svom
vlasništvu/suvlasništvu ima slijedeći
portfelj imovine:
- nekretnine : zemljišta, poslovne
prostore , stanove, kuće i drugo,
- javne površine i prostore
(ulice, zelene površine,
prometnice, biciklističke
staze, javne površine za
iznajmljivanje,
dječja
igrališta i parkirališta),
- sportske objekte,
- kulturne objekte,
- komunalnu infrastrukturu
- trgovačka društva.
Upravljanje nekretninama obuhvaća
sljedeće aktivnosti:
- Stjecanje
i
raspolaganje
nekretninama
i
ostvarivanje
vlasničkih prava u skladu s
propisima koji uređuju vlasništvo i
druga stvarna prava,
- utvrđivanje vlasničko - pravnog
statusa nekretnina, njihov popis i
procjenu te upis u javne registre i
očevidnike,
- tekuće i investicijsko održavanje
nekretnina te kapitalna ulaganja,
financijsko praćenje prihoda i
rashoda od nekretnina te
- obavljanje drugih poslova u vezi
upravljanja nekretninama.

vlasništvu Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj: 3/10, i
4/10. I 3/14.)
- Odluka o
zakupu i prodaji
poslovnih prostora
u vlasništvu
Općine Bilje ( „Službeni glasnik“
Općine Bilje, broj 4/16)
- Program poticanja razvoja malog
gospodarstva uvjetima i kriterijima
za
kupnju
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta
u
Poslovnoj zoni („Službeni glasnik“
Općine Bilje, br. 6/2 i 5/14 )
- Odluka o raspisivanju natječaja za
prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Uspostava baze podataka o imovini
Bilje , br 5/14)
- Odluka o komunalnom redu
Uspostavljanje baze podataka i popisa
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje,
imovine prvi je i najvažniji korak u
br: 06/19)
uspostavi djelotvornog sustava upravljanja
- Odluka o nerazvrstanim cestama
imovinom.
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje,
Stalno uređenje baze podataka (detaljna)
br.7/13 i 2/16)
omogućava nadzor i analizu imovine te
- Odluka o uspostavi registra
osigurava transparentnost u radu u svakom
nekretnina („Službeni glasnik“
vremenu.
Općine Bilje, br. 4/16) i drugi.
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Općina Bilje uspostavila i ažurira
evidenciju imovine u svom vlasništvu,
(REGISTRI: nekretnina,
nerazvrstanih
cesta , registar komunalne infrastrukture,
registar vlasničkih udjela u trgovačkim
društvima, isti su dostupni na službenim
stranicama
Općine
Bilje,
https://bilje.hr/dokumenti/) . Isto tako
Općina Bilje poduzima aktivnosti za
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
procjenu i evidentiranja imovine u
poslovnim knjigama, te pokretanje
postupaka upisa prava vlasništva na
nekretninama u korist Općine kao i
usklađenje zemljišnoknjižnog stanja sa
stanjem u katastru.

______________
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Javni natječaji za prodaju nekretnina se
objavljuju na web stranicama Općine kao i
na oglasnim pločama Općine Bilje te se
obavijest o javnom natječaju za prodaju
nekretnina objavljuje u javnim glasilima.
Dio zemljišta u vlasništvu Općine Bilje
(PODUZETNIČKA ZONA ) se prodaje
po
povoljnijim
uvjetima
sukladno
Programu poticanja
razvoja malog
gospodarstva
Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje br. 6/2 i 5/14)
Vezano za zemljište u Poduzetničkoj zoni
Općina Bilje planira da u vremenu od
2022. – 2026. Općina Bilje
ukupno
zemljište bude u funkciji poduzetničkih
aktivnosti.

Nekretnine:
- Stanovi I kuće
Istima se raspolaže sukladno
Zakonu o najmu stanova i Odluci o
prodaji stanova u vlasništvu Općine
Bilje („Službeni glasnik“ Općine
Bilje, br. 4/16) stanovi se prodaju
na temelju javnog natječaja i
neposrednom prodajom.
- zemljišta
U portfelju nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje važan udio čini
zemljište koje predstavlja velik
potencijal
za
investicije
i
ostvarivanje ekonomskog rasta.
(poduzetnička zona )
- poljoprivredna zemljišta
- neizgrađeno građevinsko zemljište
- šumsko zemljište
- poduzetnićka zona zona
Uvjeti Prodaje
Raspolaganje nekretninama vrši se
isključivo temeljem provedenih javnih
natječaja, osim u slučajevima kada je to
posebnim zakonima drugačije uređeno.

Ulaganja
Općina Bilje trajno ulaže u nekretnine u
svom vlasništvu/suvlasništvu. Sva ulaganja
su
iskazana
i
iskazivat
će
u
knjigovodstvenim evidencijama. Prilikom
ulaganja u zajedničke dijelove nekretnina,
Općina Bilje u istima sudjeluje sukladno
svojem suvlasničkom omjeru.
Hipoteke
Nekretnine u vlasništvu Općine Bilje
nisu opterećene hipotekama.Dosadašnji
slučajevi hipoteke na nekretninama u
vlasništvu Općine Bilje su bili vezani za
ošasnu imovinu, tj. imovinu bez
nasljednika koju je stekla po sili
zakona, radilo s i zabilježbi za socijalna
primanja bivših vlasnika.
- Poslovni prostori
1. Poslovni prostori za potrebe Općine
2. Poslovni prostori u zakupu
3. Poslovni prostori koji koriste
udruge
4. Domovi kulture
5. Vatrogasni domovi
6. Garaže i spremišta
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7. Poslovni
prostori
dodijeljeni
sportskim društvima, trgovačkim
društvima i udrugama na korištenje

Općina Bilje vlasnik je poslovnih prostora
i to prostori: Dječjeg vrtića GrlicaU Bilju
i Kopačevo, DVD u Bilju, Kopačevu,
Vardarcu i Lugu, prostori u zakupu
trgovačkog društava NTL trgovina u
Domu kulture u Kopačevu, u Domu
kulture u Vardarcu, i Domu kulture u Bilju,
ugostiteljski objekt u Vardarcu „ Doroc“,
poslovni prostor u Bilju dodijeljen TZO
Bilje, dva poslovna prostora su u zakupu
za bankovne automate i poslovni prostor
dodijeljen na korištenje trgovačkom
društvu Komunalno - Bilje d.o.o.
Svi poslovni prostori Općine Bilje su u
funkciji, . koriste se sukladno namjeni
Zakupni odnosi
Za zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Bilje primjenjuje se
načelo javnosti i jedinstvenog upravljanja.
Odlukom o zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Bilje („Službeni
glasnik“ Općine Bilje, broj 4/16 ),
utvrđeni su jednoobrazni i jedinstveni
kriteriji koji se odnose na uvjete i postupak
javnog natječaja za zakup, prava i obveze
zakupodavaca i zakupnika , zakupninu,
djelatnost i ulaganja i ugovorima o
korištenju
kada ih koriste DVD VZ
Općine Bilje , Dječji vrtić i TZO Bilje i
poslovni prostor tvrtke Komunalno-Bilje
trgovačkog društva u 100% vlasništvu
Općine
Uvjeti prodaje poslovnih prostora
Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora i Odluci o zakupu i
prodaji poslovnih prostora, poslovni
prostori u vlasništvu Općine Bilje prodaju
se na temelju javnog natječaja i
neposrednom prodajom.
Suvlasništvo

______________
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Stjecanje vlasništva suvlasničkih dijelova
nekretnina trajno je opredjeljenje
upravljanja nekretninama.
Kao poseban oblik imovine predstavljaju
vlasnički udjeli Općine Bilje u
trgovačkim društvima i ustanovama kojima
je Općina Bilje vlasnik/ suvlasnik ili
osnivač.
- Zajednička vlasništva - upravljanje
poslovnim udjelima Općine Bilje u
trgovačkim društvima
Općina Bilje je vlasnik u 100% -tnom
iznosu imovine KOMUNALNO-BILJE
d.o.o.,
a sudjeluje u vlasničkoj strukturi slijedećih
trgovačkih društava:
• VODOOPSKRBA
DARDA
d.o.o., udio o temeljnom kapitalu
35 %
• BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. udio o temeljnom kapitalu 1 %
• PODUZETNIČKA ZADRUGA udio o temeljnom kapitalu 11,11
%
• GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA
D.O.O.Osijek – udio u temeljnom
kapitalu1%
Kao vlasnik, Općina Bilje,
sukladno
vlasničkom udjelu kroz Skupštinu/tijela
trgovačkih društava (svojih predstavnika)
utječe na poslovanje istih.
Trgovačka društva doprinose stvaranju
bruto društvenog proizvoda te nastavno
povećavaju zaposlenost i njihovo je
poslovanje značajno za građane Općine
kao i za dijelove poslovnog sektora.
V. PLAN INVESTICIJA
Godišnjim
planom
upravljanja
i
raspolaganja imovinom, koji će se donositi
za svaku pojedinačnu proračunsku godinu
planirati će se investicije za izgradnju i
održavanje nekretnina u vlasništvu Općine
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VI. IZVOR SREDSTAVA ZA
INVESTICIJE
Investicije će se financirati iz poreznih
izvora, komunalne naknade, komunalnog
doprinosa, prodaje i zakupa nekretnina i
građevinskog zemljišta, te sredstava
zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta
, proračuna OBŽ , RH kao i iz EU
findova.
U prethodnim razdoblju (2018-2022.g.) u
provođenju projekata koji su znatno
utjecali na povećanje vrijednosti objekata
komunalne
infrastrukture
odnosno
nekretnina u vlasništvu Općine Bilje
ostvarena je znatno učešće sredstava iz
Eu fondova.
VII. NAJZNAČAJNIJA ULAGANJA u
prethodnom razdoblju IZVRŠENA SU
KROZ
SLIJEDĆE PROJEKTE:
izgradnja ulice Ivana Mažuranića
Bilje
izgradnja ul. Biljske satnije ZNG
RH i ul J:J. Strosmayera
izgradnja
dječjeg
vrtića
u
Kopačevu
izgradnja
biciklističko-pješačke
staze Biljska cesta
izgradnja reciklažnog dvorišta,
energetska obnova Doma kulture u
Vardaracu
adaptacija zgrade TZ OP Bilje
izgradnja dječjeg igrališta u Lugu
igradnja dječjeg igrališta vrtić u
Bilju
izgradnja rasvjete na nogometnom
igralištu u Bilju
izgradnja sunčanih elektrana na
društvenim domovima u Bilju i Vardarcu
navedenim projektima uloženo je oko 24
milijuna kuna u nekretnine Općine Bilje.
Isto tako planira se u razdoblju 2022. –
2026.g. ulagati u nekretnine, odnosno
povećavati vrijednosti nekretnina u

______________
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vlasništvu Općine Bilje kroz projekte uz
sufinanciranje ili financiranje sredstvima iz
EU fondova, kao i iz proračuna OBŽ i RH.
U proteklom razdoblju pripremljena je ili
se priprema
projektno –tehnička
dokumentacija za veća ulaganja poput :
rekonstrukcija dvorca Eugena
Savojskog
energetska obnova Doma kulture u
Kopačevu,
uređenje centra naselja Lug
izgradnja Dubrovačke ulice u Bilju
izgradnja Školske ulice u Vardarcu
izgradnja parkirališta kod groblja u
Bilju,
rekonstrukcija mrtvačnice u Bilju
izgradnja šetališta-poučne staze uz
Biljsku stepu
obnova društvenog doma u
Kozjaku
rekonstrukcija doma kulture u Bilju
uređenje trga J.Bana Jelačića u
Bilju
VIII . PLAN POSTUPAKA VEZANIH
ZA SAVJETOVANJE SA
ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP
INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE
1. Na mrežnoj stranici Općine objavljen
popis imovine kontinuirano ažurirati;
2. Organizirati učinkovitije korištenje
imovine u vlasništvu Općine, s ciljem
stvaranja
novih vrijednosti i ostvarivanje veće
ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je
uređeno postupanje vezano uz
savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću i pravo na pristup
informacijama koje se tiču
upravljanja i raspolaganja
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imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske:
Zakon
o
upravljanju
i
raspolaganju
imovinom
u
vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne
novine«,
broj
94/2013)
Zakon o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/2013)
Ovom Strategijom definira se buduće
upravljanje nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje u skladu s navedenim
zakonima.
Jedan od glavnih ciljeva Strategije je
staviti imovinu u funkciju.

IX SMJERNICE ZA UČINKOVITO
UPRAVLJANJE/RASPOLAGANJE
NEKRETNINAMA:
• neprestani rad na detektiranju jedinica
imovine u vlasništvu Općine Bilje,
• uspostava cjelovite i sistematizirane
evidencije nekretnina u vlasništvu
Općine Bilje,
• uočavanje razlika i usklađenje
podataka katastra i zemljišnih knjiga s
ciljem učinkovitijeg i transparentnijeg
upravljanja i raspolaganja,
• vođenje računa o interesima Općine
Bilje kao vlasnika nekretnina prilikom
izrade prostorne dokumentacije,
• temeljenje odluka o raspolaganju na
najvećem
mogućem
ekonomskom
učinku i održivom razvoju,
• upotpunjavanje postojećeg registra
imovine,
• rješavanje imovinskopravnih odnosa na
nekretninama u svrhu realizacije
investicijskih projekata,
• redoviti
pregledi
imovine
radi
nadgledanja i planiranja održavanja,
• čuvanje zapisa o nekretninama.

______________
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Sukladno pozitivnim propisima
Republike Hrvatske, kao i financijskim
mogućnostima Općine, nastaviti će se s
ulaganjem u energetsku obnovu
nekretnina u vlasništvu Općine kao i
osiguravanje pristupa svim nekretninama
u vlasništvu Općine osobama s
invaliditetom ili smanjenom
pokretljivošću, sukladno Zakonu o
gradnji (NN broj 153/13) i članku 17.
stavak 1. Pravilnika o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i smanjene okretljivosti
(NN broj 78/13).
Za ostvarenje svojih projekata, ulaganja u
imovinu i povećanje vrijednosti svoje
imovine koristiti se osim svojim
sredstvima i sredstvima iz fondova
Europske unije, kao i sredstvima iz
fondova Republike Hrvatske.

X.VIZIJA I SMJERNICE ZA
RASPOLAGANJE I
UPRAVLJANJE
NEKRETNINAMA U
RAZDOBLJU OD 2022.-2026.
GODINE
Vizija Općine Bilje je stvaranje što
kvalitetnijeg sustava upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Bilje po najvišim europskim
standardima, uz optimalne troškove
poslovanja.

-

-

-

Cilj je :
osigurati
neprestani
rad
na
detektiranju jedinica imovine u
vlasništvu Općine Bilje,
uspostava cjelovite i sistematizirane
evidencije imovine u vlasništvu
Općine Bilje,
uočavanje razlika i usklađenje
podataka katastra i zemljišnih
knjiga s ciljem učinkovitog i

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Službeni glasnik»
transparentnog
upravljanja
i
raspolaganja,
normativno urediti raspolaganje
svim pojavnim oblicima nekretnina
sukladno zakonima
trajno uređivati registar nekretnina
kao cjelovitu i sveobuhvatnu
evidenciju nekretnina
ustrojiti evidenciju o ostvarenim
prihodima
i
rashodima
od
upravljanja i raspolaganja po
svakoj jedinici nekretnine
povezivanje
evidentiranih
nekretnina sa saznanjima o
obuhvatu, statusu i njihovoj
namjeni u odnosu na važeće
dokumente prostornog uređenja,
vođenje računa o interesima Općine
Bilje kao vlasnika nekretnina
prilikom
izrade
prostorne
dokumentacije,
uspostava jedinstvenog sustava i
kriterija u procjeni vrijednosti
nekretnina,
temeljenje odluka o raspolaganju na
najvećem mogućem ekonomskom
učinku i održivom razvoju,
poslovne prostore koji ne služe za
rad
i
aktivnosti
Općine,
proračunskih korisnika, trgovačkih
društava u vlasništvu Općine kao i
drugih korisnika proračuna, biti će
ponuđeni na tržište i to ili u formi
zakupa ili u formi prodaje javnim
natječajem
izrađivati
planove
održavanja
nekretnina sukladno zakonskim i
podzakonskim propisima
upisati sve nerazvrstane ceste kao
javno dobro u općoj uporabi i kao
neotuđivo vlasništvo Općine Bilje.
za sve nekretnine na kojima postoji
upisano suvlasništvo, ukoliko je to
moguće,
provesti
razvrgnuće
suvlasničke zajednice,
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žurno rješavanje imovinskopravnih
odnosa na nekretninama u svrhu
realizacije investicijskih projekata,
- stjecanje
vlasništva
nad
nekretninama namijenjenim za
gradnju komunalne infrastrukture,
- redovita i proaktivna objava
dokumenata upravljanja imovinom
na internetskoj stranici Općine
Bilje,
- redoviti pregledi imovine radi
nadgledanja
i
planiranja
održavanja,
- čuvanje zapisa o imovini.
Kao jedan od dokumenata
upravljanja i raspolaganja općinskim
nekretninama, uz Strategiju je i godišnji
Plan upravljanja nekretninama kojim se
određuju kratkoročni ciljevi i smjernice
upravljanja i raspolaganja te provedbene
mjere u svrhu provođenja Strategije.
Plan upravljanja donosi Općinski
načelnik po donošenju godišnjeg
proračuna, a najkasnije do 31.3. tekuće
godine.
-

IX.ZAKLJUČAK
Kvalitetno evidentiranje uz jasan i
jednoobrazan normativni okvir osnovni je
preduvjet učinkovitog upravljanja
nekretninama, a ova Strategija kao i Plan
upravljanja koji iz nje proizlazi temelj su
nadogradnje dosadašnjeg sustava
upravljanja, raspolaganja i korištenja
nekretnina u vlasništvu Općine Bilje.
KLASA:940-01/16-01/2
UR.BROJ:2158-9-1-21-2
Bilje, 20.siječnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ZDENKO JUMIĆ,v.r.
**********************************
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3.
Temeljem članka 35, stavka 1,
točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Zakon o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj:
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 123/17, 98/19 i 144/20.) i
članka 34, stavka 1, alineje 10. Statuta
Općine Bilje („Službeni glasnik Općine
Bilje“ broj 05/13) Općinsko vijeće Općine
Bilje na 5. sjednici održanoj dana 20.
siječnja 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se unutarnje
ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje, naziv tijela,
način upravljanja te druga pitanja od
značaja za njihov rad.
Članak 2.
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju
rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu, odnose se na
jednak način na muški ili ženski rod.
Članak 3.
(1) Jedinstveni upravni odjel ustrojava se
radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih
poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine te povjerenih mu poslova državne
uprave.

______________
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(2) Za obavljanje poslova iz djelokruga
rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje ustrojavaju se slijedeće unutarnje
ustrojstvene jedinice:
1.Odsjek općih i pravnih poslova;
2.Odsjek komunalno gospodarstvo,
gospodarenje prostorom,
graditeljstvo i zaštitu okoliša;
3.Odsjek za proračun, financije,
gospodarstvo i imovinu.
(3) Jedinstveni upravni odjel neposredno
izvršava i nadzire provedbu općih i
pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih
propisa koji se odnose na djelokrug rada
Općine, rješava u upravnim stvarima te
obavlja i druge poslove u skladu sa
zakonom.
Članak 4.
(1) Jedinstveni upravni odjel smješten je u
zgradi sjedišta Općine Bilje u Bilju, Kralja
Zvonimira 1b.
(2) Na zgradi u kojoj je smješten
Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknut
naziv i druga obilježja sukladno zakonu.
(3) Akti upravnog tijela u zaglavlju moraju
sadržavati naziv Republika Hrvatska,
Osječko-baranjska županija, Općina Bilje,
naziv tijela, klasu, urudžbeni broj, mjesto i
datum izrade akta.
(4)
Akti
se
ovjeravaju
Jedinstvenog upravnog odjela.
II.

pečatom

UNUTARNJE USTROJSTVO I
DJELOKRUG RADA
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG
ODJELA
Članak 5.

(1) Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog
odjela
usklađeno
je
s
djelokrugom poslova i nadležnosti
utvrđenoj zakonom, statutom Općine i
drugim propisima ili općim aktima, a u
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funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine.
(2) Jedinstveni upravni odjel obavlja
poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine kao jedinice lokalne samouprave,
sukladno Ustavu, zakonu i drugim
propisima, uvažavajući zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda, a naročito:
- poslove uređenja naselja i
unapređenja kvalitete stanovanja,
- poslove iz oblasti prostornog
uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o
stanju u prostoru, izrada programa za
unapređenje stanja u prostoru, poslovi na
donošenju prostornog plana uređenja
Općine Bilje i provedbe javne rasprave,
kao i donošenje drugih prostorno-planskih
dokumenata, predlaganje programa zaštite
okoliša u slučajevima onečišćenja lokalnih
razmjera, izrada razvojnih programa u
pogledu upravljanja prostorom i zaštite
okoliša te provođenje konkretnih akcija u
tom pogledu, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove iz oblasti komunalnog
gospodarstva: izrada programa održavanja
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti
komunalnog
gospodarstva,
provedba
komunalnog reda, izrada programa
izgradnje
i
održavanja
komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je
investitor Općina, pripreme zemljišta za
izgradnju,
upravljanje
grobljima
i
tržnicama,
osiguravanje
obavljanja
komunalnih usluga i održivog razvoja
komunalnih djelatnosti u nadležnosti
Općine, izrada drugih akata iz navedene
oblasti,
- poslove iz oblasti društvenih
djelatnosti: brige i odgoja djece
predškolske dobi osnovnog školstva,
mladeži,
socijalne
skrbi,
primarne
zdravstvene zaštite, kulture, tehničke
kulture i sporta, zaštite potrošača,
poduzimanje aktivnosti na podizanju
standarda ovih potreba, praćenje rada
udruga građana i drugih fizičkih i pravnih

______________
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osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa
i potreba stanovnika u ovom području,
izrada programa javnih potreba te praćenje
provedbe istih, izrada drugih akata iz
navedenih oblasti,
- poslove iz oblasti gospodarstva;
poticanje
razvoja
gospodarstva,
poduzetništva,
obrta,
turizma,
ugostiteljstva, trgovine i poljoprivrede i
praćenje stanja te poduzimanje aktivnosti
na unapređenju navedenih djelatnosti te
osiguranje povoljnih uvjeta za razvitak
gospodarstva, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove pripreme akata u
gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine: raspolaganje, upravljanje i
korištenje nekretnina te imovinskih i
vlasničkih pravima,
uspostavljanje
služnosti, najma stanova, dodjela na
korištenje i zakup poslovnog prostora,
zemljišta i javnih površina, dodjela
koncesija, prava građenja i povjeravanje
upravljanja pravima i imovinom u
vlasništvu Općine, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove vođenja financijskog i
materijalnog poslovanja Općine: izrade i
izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna
proračuna, razreza i naplate prihoda koji
pripadaju Općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih
poslova Općine, vođenje knjigovodstvenih
evidencija, vođenje poslova osiguranja
imovine Općine, vođenje platnog prometa
putem računa Općine, kao i druge poslove
vezane za financijsko poslovanje Općine,
izrada drugih akata iz navedene oblasti,
- poslove protupožarne zaštite i
zaštite i spašavanja: priprema akata zaštite
od požara, zaštite i spašavanja, praćenje
stanja u ovim oblastima te poduzimanje
aktivnosti za poboljšanje razine zaštite,
izrada drugih akata iz navedene oblasti,
- poslove mjesne samouprave:
stručne i administrativno-tehničke poslove
za potrebe funkcioniranja i rada mjesne
samouprave, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
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- poslove u vezi rada Općinskog
vijeća, i Općinskog načelnika: stručni,
analitički,
informatički,
tehnički,
protokolarni i drugi poslovi za potrebe
Općinskog vijeća, radnih tijela i Općinskog
načelnika, poslove sazivanja sjednica,
izrade nacrta akata, zaključaka, izvješća i
zapisnika, poslove protokola, odnosa sa
javnošću, sa vjerskim zajednicama, sa
nacionalnim manjinama, sa udrugama
građana, međunarodne suradnje, radnopravne i opće poslove, poslove u svezi s
predstavkama i pritužbama građana te
poslove
objave
akata
i
čuvanja
dokumentacije u svezi s radom navedenih
tijela Općine Bilje, izrada drugih akata te
obavljanja drugih poslova iz navedene
oblasti,
- poslove opće uprave i kadrovske
poslove, obavljanje poslova evidencije iz
oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje
tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog
upravnog odjela, poslove prijemne
kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte,
poslove nabave roba i usluga, izrada drugih
akata iz navedene oblasti,
- poslove osnivanja i praćenje rada
javnih službi, društava i ustanova radi
ostvarivanja gospodarskih, društvenih,
komunalnih, socijalnih i drugih interesa i
potreba stanovništva, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
- poslove promicanja društvenog i
gospodarskog napretka radi vrednovanja
lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i
prostornih mogućnosti, očuvanja prirodne
baštine,
povijesnog,
kulturnog
i
graditeljskog nasljeđa, izrada drugih akata
iz navedene oblasti,
poslove
na
unapređenju
povijesnog,
umjetničkog,
kulturnog,
jezičnog, etničkog i zavičajnog identiteta
Općine Bilje posebno uvažavajući interese
nacionalnih manjina, izrada drugih akata iz
navedene oblasti,
-ostale poslove i djelokrug rada
lokalne samouprave i kao i poslove
državne uprave prenijete na Općinu Bilje.
izrada drugih akata iz navedene oblasti,

______________
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III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 6.
(1) Načelnik usmjerava rad Jedinstvenog
upravnog odjela.
(2) Radom Jedinstvenog upravnog odjela
neposredno rukovodi pročelnik koji se
imenuje i razrješuje na način propisan
zakonom, a naročito:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

planira i raspoređuje poslove
na pojedine službenike i
namještenike,
daje upute službenicima i
namještenicima za izvršenje
određenog posla,
prati izvršenje poslova, ukazuje
na probleme koji se pojavljuju u
radu,
predlaže
načine
izvršenja
pojedinih poslova,
brine se o pravodobnom i
zakonitom izvršavanju zadaća i
poslova iz nadležnosti upravnog
tijela sukladno zakonu, drugim
propisima, Statutu i drugim
općim aktima Općine Bilje.
obavlja i druge poslove
sukladno propisima i uputama
načelnika.

(3) U odnosu na službenike i namještenike
raspoređene u upravnom tijelu pročelnik
ima položaj čelnika tijela određen
propisima o službeničkim i radnim
odnosima.
Članak 7.
(1) Za pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela može biti imenovan magistar pravne
struke ili stručni specijalist prava koji ima
najmanje 1 godinu radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima odgovarajuće
stručne spreme i struke, položen stručni
ispit te ako ispunjava druge opće i posebne
uvjete propisane zakonom i podzakonskim
aktima.
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(2) Iznimno, na radno mjesto pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela može biti
imenovan sveučilišni prvostupnik pravne
struke, odnosno stručni prvostupnik pravne
struke koji ima najmanje pet godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima i
ispunjava sve ostale uvjete za imenovanje,
ako se na objavljeni javni natječaj ne javi
osoba koja ispunjava propisani uvjet
stupnja obrazovanja.
(3) Općinski načelnik Općine Bilje može
zasebnim rješenjem razriješiti pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela pod
zakonom propisanim uvjetima i u zakonom
propisanom postupku.
(4) U razdoblju upražnjenja radnog mjesta
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
odnosno u razdoblju njegove duže
odsutnosti, poslovi navedenog radnog
mjesta obavljaju se na način propisan
zakonom i općim aktima Općine Bilje.

______________
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(4) Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka
može se izjaviti žalba nadležnom
županijskom upravnom odjelu ili drugom
nadležnom tijelu ako je tako propisano
odgovarajućim propisima.
(5) Jedinstveni upravni odjel je samostalan
u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a
za zakonitost i pravodobnost rada je
odgovoran Općinskom načelniku.
IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 9.
(1) Službenici i namještenici u Jedinstveni
upravni odjel primaju se i raspoređuju na
radna mjesta utvrđena Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje koji se donosi na način
propisan zakonom.

Članak 8.

(2) Službenici obavljaju upravne i stručne
poslove iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje, a
namještenici prateće i pomoćne poslove.

(1) Jedinstveni upravni odjel u svom
djelokrugu rada izvršava opće i
pojedinačne akte Općinskog vijeća,
predlaže mjere i radnje za njihovu
provedbu, predlaže mjere za unapređenje i
poboljšanje stanja u pojedinim oblastima
samoupravnog djelokruga Općine, te
obavlja druge poslove koji su mu zakonom
stavljeni u djelokrug rada.

(3) Pravilnikom iz stavka 1.ovog članka
utvrđuju se radna mjesta, opis poslova koji
se obavljaju na radnom mjestu, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj potrebnih službenika i namještenika te
druga organizacijska pitanja od značaja za
rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje koja nisu uređena zakonom,
podzakonskim aktima ili ovom Odlukom.

(2) Jedinstveni upravni odjel, u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća donosi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba, a u obavljanju povjerenih
poslova državne uprave, rješava u
upravnim stvarima u prvom stupnju.
(3) Na postupak donošenja akata iz
prethodnog stavka primjenjuju se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako
posebnim
zakonom
nije
drugačije
propisano.

(4) Pravilnikom iz stavka 1.ovog članka
pobliže se ureduju pitanja u skladu sa
zakonom, općim propisima, kolektivnim
ugovorima i ovom Odlukom.
Članak 10.
(1) Za raspored na radna mjesta službenici
moraju ispunjavati opće i posebne uvjete
propisane
Zakonom
o
lokalnim
službenicima i namještenicima i posebne
uvjete koji se propisuju Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje.
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(2) Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju
na radnim mjestima, službenici i
namještenici moraju imati odgovarajuću
stručnu spremu i struku, te radni staž i
druge
uvjete
sukladno
odredbama
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje.
(3) Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje ili službena osoba
kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom
poslova
radnog
mjesta,
rješenjem
raspoređuje službenike i namještenike na
radna mjesta utvrđena Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje.
.
Članak 11.

______________

Broj 1

(2) Pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga mogu se povjeriti ili se mogu
organizirati zajednički s drugim jedinicama
lokalne samouprave u cilju racionalnijeg
obavljanja istih.
(3) Međusobni odnosi u zajedničkom
obavljanju poslova iz stavka 2. ovog
članka ureduju se posebnim sporazumom
sukladno zakonu, Statutu, ovoj Odluci i
drugim propisima,.
(4) Odluku o uspostavljanju međusobne
suradnje iz stavka 3, ovog članka donosi
Općinsko vijeće Općine Bilje.
VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 13.

(1) Opće akte iz nadležnosti Općine Bilje
kojima se uređuju prava, obveze i
odgovornosti službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje, nakon savjetovanja sa sindikatom,
donosi Općinski načelnik Općine Bilje na
prijedlog
pročelnika
Jedinstvenog
upravnog tijela, ako zakonom ili
podzakonskim aktima nije drukčije
propisano.

(2) U odnosu na službenike i namještenike
raspoređene u upravnom tijelu pročelnik
ima položaj čelnika tijela određen
propisima o službeničkim i radnim
odnosima.

V.

SREDSTVA ZA RAD
Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke
Jedinstveni upravni odjel ustrojen na
temelju Odluke o unutarnjem ustrojstvu i
djelokrugu općinske uprave Općine Bilje
(„Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
6/13.) nastavlja rad s izmjenama
propisanim ovom Odlukom.
Članak 14.
(1) Na ustrojstvo i djelokrug rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje, do donošenja Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela usklađenog s ovom Odlukom
primjenjuje se Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
KLASA: 023-05/12-01/01/1, URBROJ:
2100/02-14-4 od 29. siječnja 2014. godine
i Ispravak KLASA: 023-05/12-01/01/1,
URBROJ: 2100/02-14-6 od 31. siječnja
2014. godine sa Dodatakom I –
Sistematizacija radnih mjesta Jedinstvenog
upravnog odjela i izmjenama i dopunama
Dodatka I, KLASA: 023-05/12-01/01/1,
URBROJ: 2100/02-14-7 od 24. ožujka
2016. godine Općine Bilje, doneseni na

(1) Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje osiguravaju se u
proračunu Općine Bilje i iz drugih prihoda
sukladno zakonu, na osnovu složenosti,
značaja i opsega poslova i zadataka.
***********************************************************************
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temelju Odluke o unutarnjem ustrojstvu i
djelokrugu općinske uprave Općine Bilje
(„Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
6/13.).

KLASA: 023-05/13-01/1
URBROJ: 2158-9-01-22-3
Bilje, 20. siječnja 2022. godine

(2) Službenici i namještenici zatečeni u
službi odnosno na radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bilje na dan
stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju
s radom na svojim dosadašnjim radnim
mjestima, do rasporeda na radna mjesta
utvrđena novim pravilnikom o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE
PREDSJEDNIK
Zdenko Jumić,v.r.
**********************************

(3) Zatečeni pročelnik izabran na temelju
javnog natječaja i imenovan na neodređeno
vrijeme koji ispunjava uvjete za raspored
na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje propisano
novim Pravilnikom u skladu s ovom
Odlukom, rješenjem općinskog načelnika
imenovat će se na radno mjesto pročelnika
te nastavlja rad na istovrsnom radnom
mjestu.
Članak 15.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu
općinske samouprave i uprave Općine
Bilje („Službeni glasnik Općine Bilje“ broj
6/13.)
(2) Interni opći akti doneseni na temelju
Odluke o ustrojstvu općinske samouprave i
uprave Općine Bilje („Službeni glasnik
Općine Bilje“ broj 6/13.) te pojedinačni
akti kojima su uređena prava, obveze i
odgovornosti službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
ostaju na snazi i primjenjuju se do
donošenja novih akata usklađenih s ovom
Odlukom.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom glasniku"
Općine Bilje.

AKTI NAČELNIKA
*********************************
1.
Na temelju članka 4. i 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine“, br. 79/07, 113/08,
43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i
143/21), članka 4. Pravilnika o načinu
provedbe
obvezatne
dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije („Narodne
novine“ br. 35/07, 76/12), članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
Općine Bilje br. 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 –
pročišćeni tekst, 2/20, 2/21), a na prijedlog
Zavoda za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije, načelnik Općine Bilje
dana 04. siječnja 2022. godine donosi

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA
PATOGENIH MIKROORGANIZAMA,
ŠTETNIH ČLANKONOŽACA
(ARTHROPODA) I ŠTETNIH
GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO,
ORGANIZIRANO I SUSTAVNO
SUZBIJANJE MJERAMA
DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I
DERATIZACIJE OD
JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI
ZA OPĆINU BILJE U 2022. GODINI

I.
Ovim Programom mjera utvrđuje
se
provedba
obvezne
preventivne
dezinsekcije i deratizacije, kao posebna
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
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na području Općine Bilje za 2022. godinu
(u daljnjem tekstu: Program).

suzbijanje dovoljna samo jedna akcija
uporabom biocidnih pripravaka.

II.

Pravne i fizičke osobe koji su
korisnici
objekata
pod
sanitarnim
nadzorom obavezni su omogućiti provedbu
DD mjera kao opće mjere za sprječavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti.

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti
ostvaruje se obveznim mjerama:
1. općim DD mjerama
2. posebnim DD mjerama
1. Opće DD mjere
Opće DD mjere na području
Općine Bilje provode se u objektima koji
podliježu sanitarnom nadzoru, sukladno
Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,
114/18, 47/20, 134/20 i 143/21).
Opće DD mjere tijekom cijele
godine provode zdravstvene ustanove i
druge pravne osobe ako za obavljanje te
djelatnosti imaju odobrenje ministra
nadležnog
za
zdravstvo
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), (u daljnjem
tekstu: Pravilnik o uvjetima obavljanja
djelatnosti), na temelju:
- Ugovora ili narudžbenice s
korisnicima objekta pod sanitarnim
nadzorom na način sukladno propisanim
standardima.
- »Plana provedbe općih DDD
mjera« sukladno članku 3. stavku 3.
Pravilnika o načinu provedbe obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
(NN 35/07 i 76/2012) izrađenog ciljano za
površinu, prostor i objekt koji se tretira
uzimajući u obzir sve građevinsko –
tehničko – higijensko – tehnološke
specifičnosti površine, prostora i objekata
iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti.
- Poziva korisnika mjere, ali
isključivo ako se radi o štetniku za čije je

2. Posebne DD mjere
Posebne DD mjere provode se na
temelju članka 5., 23. i 24. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti, Programa
mjera i Provedbenog plana.
2.1. PREVENTIVNA I OBVEZNA
PREVENTIVNA
DEZINSEKCIJA
(SUZBIJANJE KOMARACA)
2.1.1. Epidemiološki značaj: prijenosnici
malarije, ARBO virusnih infekcija kao npr.
žute groznice, Denga virusa, Chikungunye,
West Nile virusa, Zika virusa i dr. te
filarijaze.
Cilj suzbijanja komaraca i njihovih
razvojnih oblika jest radi sprječavanja
pojave zaraznih bolesti pučanstva;
smanjenja uzrokovanja kožnih problema,
urtika, eritema, alergijskih promjena
nastalih ubodima komaraca i sekundarnih
infekcija zbog oštećenja kože nastalog
češanjem i grebanjem te uzrokovanja
smetnji
pri
normalnom
odvijanju
svakodnevnih
aktivnosti
domicilnog
pučanstva i turista.
Vrsta mjere radi ostvarivanja cilja:
- preventivna dezinsekcija kao posebna
mjera na području Općine Bilje.
2.1.2. Trenutno stanje i prioriteti
U Hrvatskoj je prisutno oko 50 vrsta
komaraca od kojih su najvažniji rodovi
Anopheles, Aedes i Culex, a njihova je
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zastupljenost
različita
ovisno
o
geografskom
području,
klimatskim,
ekobiološkim i drugim uvjetima. Prema
svojim
biološkim
i
ekološkim
karakteristikama (način polijeganja jaja,
izlijeganje jaja, te način prezimljavanja)
komarce možemo podijeliti na četiri
osnovne skupine: urbani, poplavni,
invazivni i malarični komarci. Iako su
malarični komarci manje zastupljeni u
sastavu faune komaraca, unosom uzročnika
na ovo područje njihova sposobnost kao
prijenosnika malarije bi mogla biti od
velikog javnog zdravstvenog značaja. Do
sada je u Osječko- baranjskoj županiji
zabilježeno 17 vrsta komaraca koji imaju
medicinsko značenje, od kojih invazivne
vrste zauzimaju posebno mjesto. Kao
eudominantna vrsta ističe se Aedes vexans
i Ochlerotatus sticticus– poplavne vrste
komaraca, te dominantna Culex pipiens
kompleks koji je karakterističan za urbana
područja.
Prema
ekološkim
karakteristikama invazivni komarci su
odvojeni u zasebnu grupu budući da
posjeduju
izuzetnu
ekološku
prilagodljivost, sposobnost kompeticije te
su vektori različitih patogena.
Osječko-baranjska županija zbog svog
geografskog položaja, hidroloških i
klimatskih karakteristika koje pogoduju
stvaranju idealnih uvjeta za razvoj velikih
populacija komaraca ima značajan biološki
potencijal komaraca koji je izražen
ekstremno visokom brojnošću i postojanju
većeg broja generacija tijekom godine koji
je omogućen vrlo velikim površinama
staništa poplavnih nizina rijeka Drave i
Dunava. Broj generacija poplavnih
komaraca ovisi o broju plavljenja
inundacija uz rijeke i ritskog prostora, a
razlikuje se od godine do godine.
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Kako u Hrvatskoj, tako i u Osječkobaranjskoj županiji autohtone vrste
komaraca nisu predstavljale veći problem
(bili su samo molestanti), što se mijenja
posljednjih godina. Unazad nekoliko
godina, sve se češće spominju slučajevi
bolesti koje prenose komarci kako na ljude
tako i na životinje. S obzirom da su u
Republici Hrvatskoj prvi slučajevi
autohtone Dengue groznice registrirani
krajem rujna 2010. godini na poluotoku
Pelješcu te sve češćeg autohtonog West
Nile virusa u 2012., 2014., 2015., 2016.,
2017. i 2018. godini od izuzetne je
javnozdravstvene
važnosti
nastaviti
provoditi Program mjera organiziranog,
sustavnog, planiranog, a prije svega
pravovremenog suzbijanja komaraca, a
posebice na vrste roda Aedes i Culex kako
bi se spriječila pojava i širenje zaraznih
bolesti koje prenose komarci.
U Osječko-baranjskoj županiji invazivna
vrsta komarca azijski tigrasti komarac
Aedes albopictus prisutna je od 2013.
godine i od tada se širi, te se ova vrsta
udomaćila na većem području županije.
Druga invazivna vrsta Aedes japonicus je
uzorkovan tijekom 2019. godine u
Osječko-baranjskoj županiji na dva
lokaliteta, 2020. godine na jednom
lokalitetu te 2021 na tri lokaliteta. U
budućnosti se na području Republike
Hrvatske
može
očekivati
veća
rasprostranjenost ove invazivne vrste
komarca koja je prvi put zabilježena u
Hrvatskoj 2013. godine na području
Krapinsko-zagorske županije.
Sukladno smjernicama Europskog centra
za prevenciju i nadzor bolesti (European
Center for Disease Prevention and Control
- ECDC), a radi praćenja vektora zaraznih
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bolesti Nastavni zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije (u daljnjem
tekstu: NZJZ OBŽ) dužan je na području
svoje nadležnosti provoditi program
kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja
o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju,
zaraženosti vektora zaraznih bolesti te
njihovom potencijalu prijenosa patogena u
svrhu procjene rizika kako bi se na vrijeme
procijenio rizik mogućih epidemija te
poduzele
aktivnosti
za
učinkovitu
prevenciju,
pravovremeno
suzbijanje
vektora zaraznih bolesti te evaluaciju
provedenih mjera. Nositelj nacionalnog
programa, tj. sustava praćenja invazivnih
vrsta komaraca za područje Republike
Hrvatske je Hrvatski zavod za javno
zdravstvo koji je zadužen za kontinuirano
prikupljanje
cjelovitih
podataka
o
zastupljenosti vrsta komaraca na području
Republike
Hrvatske,
izrade
karte
rasprostranjenosti žarišta, jedinstvene
nacionalne baze podataka i procjene rizika
za vektorske zarazne bolesti.
U odnosu prema čovjeku i njegovu
zdravlju komarci
su
od velikog
javnozdravstvenog značenja kao prenosioci
bolesti ili kao napasnici (molestanti). Osim
što predstavljaju veliku neugodnost i
smetnju za stanovnike Osječko-baranjske
županije, komarci također mogu negativno
utjecati na uzgoj peradi i stoke, te su, što je
možda najvažnije, potencijalni vektori
nekih vrlo opasnih zaraznih bolesti malarije, žute groznice, denga groznice,
arbovirusnih groznica i filarijaza.
Cilj
programa
mjera
dezinsekcije
komaraca je smanjiti brojnost komaraca na
razine koje neće utjecati na kvalitetu
življenja stanovnika Općine Bilje,
prevencija pojave bolesti, sprječavanje
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unošenja i širenja novih vektora (invazivne
vrste komaraca), sprječavanje najezda
poplavnih komaraca, te indirektno jačanje
turističko-gospodarskih
kapaciteta
županije.
2.1.3. Utvrđivanje područja infestacije
Za planiranje intervencije suzbijanja
komaraca na nekom području mora se
utvrditi infestacija komarcima. Infestacija
komaraca se određuje provođenjem
monitoringa komaraca. Praćenje odnosno
monitoring komaraca u svim stadijima
predstavlja osnovu kontrole komaraca.
Provođenje monitoringa ima za cilj
identifikaciju lokaliteta na kojima su
populacije komaraca najbrojnije, što
omogućuje pravovremenu primjenu mjera
suzbijanja uz minimalne troškove i
maksimalnu
učinkovitost.
Također,
monitoringom se osigurava pravovremena
detekcija potencijalnih vektora bolesti.
Monitoringom se precizno utvrđuje
vrijeme
pojave
velikih
generacija,
utvrđivanje trenutne brojnosti odraslih
komaraca u pojedinim dijelovima naselja i
izvan njega ali i otkrivanje unosa i
udomaćivanja invazivnih vrsta komaraca.
Učestalim izlascima na teren, kao i
praćenjem vodostaja vrlo precizno se
utvrđuje početak razvoja komaraca
naročito na velikom poplavnom području.
Osim toga redovitim pregledom kanalne
mreže u naseljima precizno se određuje
mjesto i vrijeme pojave domaćih običnih
komaraca (Culex pipiens). Ova aktivnost
intenzivira se nakon oborina.

Područje
infestacije
vrstom
Aedes
albopictus određuje se kada su pronađene i
krilatice (odrasli oblici) i ličinke komaraca.
Prisutnost
samo
krilatica
ostavlja
mogućnost da su na neki način prešli
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granice ekološke niše – aktivno ili pasivno
(let, prijevoz, vjetar), što upućuje na neko
neposredno bliže žarište. Infestirana
područja potrebno je zabilježiti u posebnim
planovima ili zemljopisnim kartama, što
pretpostavlja prvi i najvažniji preduvjet za
organiziranu borbu protiv komarca vrste
Aedes albopictus. Ako je na infestiranom
području prisutno bilo kakvo sabiralište
voda (privremeno ili trajno), isto može
postati mjestom ovipozicije komaraca i
razvoja ličinaka stoga se mora definirati
kao »žarište«. Žarišta mogu biti
potencijalna, sigurna, stalna ili pokretna.
Odrasli oblici vole se uvući u unutrašnjost
prijevoznih sredstava, čime uz odlaganje
jaja na vlažnim predmetima znatno
doprinose obilnoj rasprostranjenosti vrste
Aedes albopictus u prostoru. Kako je
pronalazak ličinaka komarca Aedes
albopictus jednostavan postupak naspram
traženju krilatica, traženje žarišta s
ličinkama ove vrste komarca mora postati
prioritetno, a u istim leglima se razvija i
druga invazivna vrsta komarac koja je
utvrđena u Osječko-baranjskoj županiji
Aedes japonicus.
Kontinuirani monitoring provodi NZJZ
OBŽ. Ukoliko ne posjeduje dovoljne
stručne kapacitete i znanje, monitoring
provodi koristeći usluge stručnjaka iz
entomoloških centara.
2.1.4.
Obilježavanje
područja

infestiranog
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legu u barama i kanalima u naseljima i
njihovoj neposrednoj blizini, a koje su
glavni prenosioci West Nile virusa na
našem području i mogući prenosioci drugih
virusa i drugih uzročnika bolesti, izrada
karata ovog tipa izvorišta je od ključnog
značenja za primjenu odgovarajućih i
sveobuhvatnih mjera kontrole komaraca i
sprječavanje pojave bolesti.
2.1.5. Popisivanje žarišta, povremeni
nadzor, utvrđivanje razine stanja
Monitoring
se
provodi
različitim
metodama u svrhu kratkoročnog ili
kontinuiranog praćenja i istraživanja (npr.
utvrđivanje sastava vrsta komaraca,
praćenje njihove sezonske pojavnosti,
migracija i sl.). U monitoring se treba
uključiti i kontrola učinkovitosti tretiranja
koja preko nadzora mora biti sastavni dio
ukupnih aktivnosti kako bi se mogli
utvrditi propusti te omogućiti unapređenje
primjene samih tretmana.
Metode uzorkovanja komaraca su sljedeće:
Metoda 1. Prikupljanje ličinki komaraca
temelji se na utvrđivanju prisutnosti ličinki
kao i njihove brojnosti te provjere
uspješnosti
larvicidnih
tretmana.
Prikupljanje se obavlja hvataljkom tj.
mrežicom ili diperom. Mjerenje brojnosti
ličinki komaraca obavlja se kontinuirano
od travnja do rujna, recipročno se
intenziviraju ovisno o padalinama i porastu
vodostaja rijeka Dunava i Drave.

Monitoring
treba
prvenstveno
biti
Metoda 2. Uzorkovanje CDC klopkama
usmjeren prema ličinkama komaraca pri
obavlja se od travnja do kraja sezone (rujan
čemu su potrebna poboljšanja u svrhu
ili listopad), a uzorkuju se isključivo
dobivanja kvalitetnih podataka. Za izradu
odrasle jedinke ženki komaraca. Kako bi
karata s leglima komaraca potrebno je
prikupljanje jedinki bilo učinkovitije
obuhvatiti oba, u osnovi različita tipa
najčešće se koristi suhi led kao atraktant, te
staništa. Za legla tzv. urbanih vrsta, koje se
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se uz klopku postavlja oko 4,5 kg suhog
leda.
Uzorkovanje
se
obavlja
u
kontinuitetu od 12 ili 24 sata, a služi za
procjenu brojnosti pojedinih populacija
kao i određivanje vrsta obzirom na
područje istraživanja
i
utvrđivanje
migracija.
Metoda 3. Procjena broja slijetanja
odraslih jedinki ženki komaraca na ljudsko
tijelo ovisno od brojnosti kroz 5 ili 15
minuta (eng. HLC, Human Landing
Collection) u zoru ili sumrak. Nedostatci
ove metode su izloženost ljudi koji je
provode ubodima komaraca kao i
izloženost mogućim patogenima koje
prenose komarci kao i visoka cijena (radna
snaga i to posebno ako se izvodi izvan
radnog vremena). Zbog toga se ova metoda
može jedino provesti ako nema evidentnog
rizika od prijenosa patogena na čovjeka.
Kod ove metode nužna je lokana
kalibracija broja komaraca u jedinici
vremena.
Za standardne usporedbe
preporučuje se trajanje uzorkovanja od 15
minuta.
Metoda 4. Utvrđivanje invazivnih vrsta
komaraca metodom ovipozicije, temelji se
na
uzorkovanju
jaja
komaraca
ovipozicijskim klopkama. Ovipozicijsku
klopku treba postaviti na tlo u vegetaciju.
Preporuka je postaviti nekoliko klopki
(minimalno tri) na jednu lokaciju. Što je
više klopki postavljeno na određeno
područje moguće je dobiti točnije podatke
o veličini populacije. Klopka se sastoji od
male crne plastične vaze s vodom u koju se
postavlja hrapava lesonitna pločica, na
koju komarci polažu jaja. Pločicu treba
mijenjati svakih 7-10 dana. Uzorkovanje
ovom metodom trebalo bi trajati oko 7
mjeseci (od travnja do studenog).
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Metoda 5. Utvrđivanje odraslih jedinki ili
krilatica invazivnih komaraca BG Sentinel
klopkama. Ova klopka posebno je
dizajnirana i prilagođena za uzorkovanje
vrste Ae. albopictus i Ae. aegypti koji inače
nisu privučeni uobičajenim atraktantima
(suhi led). U klopci se nalazi patentirani
atraktant, BG Lure. Ovaj atraktant oponaša
miris ljudske kože i oslobađa kombinaciju
netoksičnih tvari poput amonijaka,
mliječne kiseline i kapronske kiseline koje
se nalaze na ljudskoj koži.
Učestalim izlascima na teren, kao i
praćenjem vodostaja vrlo precizno se
utvrđuje početak razvoja komaraca
naročito na velikom poplavnom području.
Osim toga redovitim pregledom kanalne
mreže u naseljima precizno se određuje
mjesto i vrijeme pojave domaćih običnih
komaraca (Culex pipiens). Ova aktivnost
intenzivira se nakon oborina.
Uzorkovanje CDC klopkama daje uvid u
brojnost odraslih jedinki pojedinog
područja ali omogućuje i prikaz širenja
komaraca s poplavnih područja u naselja.
Ujedno je dobra osnova za kontrolu
adulticidnih tretmana. Ovako dobiveni
podaci aktivnosti odraslih komaraca
dostatni su za izračunavanje površina za
tretiranje. U Osječko-baranjskoj županiji
potrebno je provoditi monitoring odraslih
komaraca CDC klopkama na velikom
broju lokaliteta, s najvećim brojem u JLS
koje na svom području imaju poplavna
inundacijska područja.
2.1.6. Način suzbijanja komaraca
Pri izboru metoda za suzbijanje komaraca
prvenstveno se treba voditi računa o
vrstama komaraca. Podjela komaraca u
četiri grupe (urbane, poplavne, invazivne i

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

23

«Službeni glasnik»

malarične) osim osnovnih bioloških i
ekoloških karakteristika koje služe za
njihovo odvajanje također ima i praktični
aspekt, jer se na osnovi vrsta komaraca
temelji izbor metoda za njihovo suzbijanje.
Znanstvena iskustva pokazuju da je za
kvalitetno izvođenje tretmana potrebno
kombinirati različite metode i prvenstveno
se oslanjati na larvicidne tretmane.
Larvicidni tretmani sa zemlje i iz zraka
imaju svoje prednosti te ih je potrebno
standardno koristiti ukoliko se želi
kontinuirano postizati učinkovitost koja je
ključna za kvalitetnu kontrolu komaraca.
Sanacijski postupci
Da bi se broj komaraca održao na
prihvatljivoj razini, potrebno je stalno
provoditi sanacijske mjere čiji je cilj
stvoriti takve uvjete koji će umanjiti ili
potpuno isključiti mogućnost razvoja i
razmnožavanja komaraca. Ove mjere
predstavljaju sastavni i nerazdvojni dio
dezinsekcijskog procesa. Kako je za razvoj
i razmnožavanje komaraca neophodno
potrebna voda, higijensko-sanitarne mjere
trebaju biti usmjerene na otklanjanje i
isušivanje svih nepotrebnih vodenih
površina i depoa.
NZJZ OBŽ ukazuje gradovima i općinama
na poduzimanje različitih asanacijskosanitacijskih postupaka kojima bi se
smanjili uvjeti za razvoj i razmnožavanje
komaraca (npr. zatrpavanja umjetno
stvorenih bara i lokvi, povećanja
protočnost ustajalih voda, uklanjanje
barijera
u
protočnosti
nakapnog
(oborinskog) sustava te uklanjanje svih
drugih recipijenata oborinskih voda,
uklanjanja krutog otpada pogodnog za
nakupljanje vode itd.).
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U provođenju ovih mjera znatnu ulogu ima
i aktivna participacija stanovništva, pa
treba provoditi edukaciju (putem sredstava
javnog priopćavanja, letaka, predavanja i
dr.) o mjerama prevencije i suzbijanja
komaraca.
Biološke mjere
Biološke mjere podrazumijevaju upotrebu
bioloških pripravaka, te predstavljaju
učinkovito i ekološki prihvatljivo rješenje,
zbog toga je primjena bioloških pripravaka
uglavnom usmjerena prema otvorenim
vodenim sustavima. U biološke pripravke
ubrajamo preparate koji kao aktivnu tvar
sadrže produkte sporulacije (neaktivna
forma
toksina)
različitih
tipova
entomopatogenih bakterija. Preparati na
bazi bakterije Bacillus thurigiensis, subsp.
Israelensis
su
visoko
selektivni
mikrobiološki
pripravci
koji
su
zahvaljujući svojoj učinkovitosti u
tretiranju ličinki komaraca pronašli
upotrebu u gotovo svim vodenim
staništima.
Kemijske mjere
Kemijske mjere uključuju primjenu
biocida s larvicidnim djelovanjem koji se
primjenjuju u leglima komaraca, odnosno
primjenu konvencionalnih larvicida ili
regulatora rasta kukaca (IGR), koji izravno
utječu na razvoj ličinki do odraslog oblika
komaraca. Konvencionalni larvicidi i
regulatori rasta primjenjuju se u
zatvorenim i izoliranim vodenim sustavima
koji su bogati (zasićeni) organskim
tvarima, kanalnoj mreži odnosno šahtama,
te u manjim umjetnim leglima. U kemijske
mjere ubraja se i primjena adulticida za
suzbijanje odraslih komaraca.
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Sukladno navedenim postupcima potrebno
je trajno educirati naručitelja mjere i
pučanstvo da su sustavne larvicidne mjere
suzbijanja znakovito učinkovitije na
brojnost populacija komaraca, ekološki
prihvatljivije u smislu očuvanja biološke
raznolikosti korisne faune kopna te ih u
smislu zaštite čovjekovog okoliša treba
prvenstveno koristiti tijekom cijele godine.
Iz toga razloga sukladno Programu mjera i
provedbenom planu gradovi i općine
suzbijanja komaraca trebaju usmjeriti na
suzbijanje ličinki komaraca.
Adulticidna metoda, tj. suzbijanje krilatica
provodi se postupcima:
- rezidualnog prskanja
zatvorenih prostora,

(orošavanja)

- hladnog zamagljivanja sa zemlje pri
čemu su ekološki najprihvatljiviji vodeni
rastvori insekticida,
- toplog zamagljivanja sa zemlje, za obradu
manjih ili većih ciljanih površina.
Rezultati adulticidnih postupaka su uvijek
privremeni, a često ne zadovoljavaju zbog
emisije biocida u prostor, kolateralnih šteta
(uništavanje drugih korisnih vrsta) ili
visokih operativnih troškova pa se provode
kada je populacija komaraca na takvoj
razini da nije prihvatljiva pučanstvu. Kod
provedbe svih adulticidnih postupaka
NZJZ OBŽ mora voditi brigu da su
ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) Pučanstvo treba unaprijed obavijestiti o
planiranoj provedbi, vrsti biocidnog
pripravka koji će se upotrijebiti, vremenu,
cilju te mogućim rizicima za pojedine
kategorije
osjetljivih
ili
bolesnih
stanovnika te također o tome obavijestiti

______________
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pčelare radi pravovremenih mjera zaštite
za pčele.
b) Na temelju višegodišnjeg praćenja i
dobrog poznavanja aktivnosti komaraca na
ciljanom području može se planirati samo
okviran broj adulticidnih postupaka, npr.
na početku sezone adulticidne postupke s
većim razmakom nego li u špici i na kraju
sezone. Nikako se ne smije predlagati
isključivo jedna akcija adulticidnih
postupaka protiv komaraca jer iste imaju
veoma niski učinak u odnosu na uložena
financijska sredstva te se ne mogu smatrati
ekonomski opravdanim, posebice što
adulticidni tretman pogađa samo vrh
brijega adultne populacije, ostavljajući
očuvanim stadije ličinaka u svim
dostupnim
vodenim
recipijentima.
Insekticidni aerosol djeluje samo na
komarce koji lete i ne dopire do onih koji
odmaraju ispod lišća na raslinju. Neke
vrste komaraca kao što su vrste roda Culex
legu se kontinuirano pa stoga jednokratno
suzbijanje krilatica ima kratkotrajni učinak
te ga stalno treba ponavljati, a trajniji
rezultati u pravilu izostaju.
Kada se pristupi adulticidnom postupku za
uspješno
suzbijanje
letećih
oblika
komaraca potrebno je u što kraćem roku
obraditi sve površine na kojima će se
provoditi njihovo suzbijanje, pa stoga
akcija suzbijanja letećih oblika komaraca
ne smije trajati dulje od 3 do 4 uzastopna
radna dana. Dodatna prednost kraćeg
vremena provođenja adulticidnog postupka
je i kraći negativan utjecaj na izložene
ljude i okoliš, budući da aerosol koji sadrži
opasne kemikalije može kod osjetljivih
ljudi uzrokovati respiratorne smetnje.
Optimalno
vrijeme
za
provedbu
adulticidnih postupaka je cca 1 do 2 sata u
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zoru i cca 1 do 2 sata u sumrak, kad su
prepreka umanjuje efektivnu širinu prolaza
najslabija strujanja zraka, tj. pri vjetru
(pravilo – 50%-tno umanjenje širine
ispod 4 km/sat (komarci su aktivni samo u
prolaza). Prilikom određivanja površine za
uvjetima bez vjetra pa je svaki adulticidni
adulticidni tretman i količine utroška
tretman na otvorenom prostoru kod jačeg
insekticida potrebno je uzeti u obzir
vjetra neučinkovit), pri relativnoj vlažnosti
činjenicu da je izgrađenost u dijelovima
zraka i temperaturama koje su u trenutku
naselja (stambene zgrade i drugi objekti u
adulticidnog tretmana više od 15ºC (pri
naselju) do 60% površine. Ukoliko je
nižim temperaturama zraka aktivnost
brzina vozila 15 km/h (15000 m/h) okvirni
komaraca vrlo mala ili je nema). U skladu
izračun površne tretiranja se umanjuje za
s navedenim, računa se da se tijekom dana
1/4. Postupak se ne smije obavljati
aktivnosti na suzbijanju letećih oblika
nasuprot vjetru jer se neće postići željeni
komaraca mogu provoditi u ukupnom
učinak adulticidnog postupka i kako
vremenu od cca 2 do 4 sata. Sukladno
izvoditelj ne bi bio izložen štetnom
rezultatima
provedenog
monitoringa
aerosolu. Stavke iz ovog okvirnog primjera
nadležni
zavod
određuje
područje
NZJZ OBŽ prilagođava ovisno o
tretmana, vrijeme provođenja tretmana
učestalosti prepreka na putu kretanja
ovisno o aktivnosti dominantnih vrsta
vozila, uputama proizvođača za uporabu
komaraca i to isključivo nakon provedenog
insekticida i te uputama proizvođača
larvicidnog tretmana kako se adulticidni
uređaja za aplikaciju insekticida. Izvoditelj
tretman ne bi provodio dok još ima
tretman potvrđuje ispisom u GPS sustavu.
aktivnih legla. Npr. prema sljedećem
Na području općina i gradova u
okvirnom primjeru ako nadležni zavod
županijama gdje je registrirano prisustvo
utvrdi da je područje koje se mora tretirati
dnevno aktivne vrste komarca Aedes
npr. površina veličine cca 1200 ha s npr.
albopictus adulticidni tretman je potrebno
uređajem za hladno zamagljivanje ULV
usmjeriti na ograničeno područje u kojem
postupkom s vozila u pokretu kapaciteta
ova vrsta boravi (npr. nedostupna područja
rezervoara
minimalno
50
litara,
niske guste vegetacije u neposrednoj
preporučena brzina kretanja vozila za
blizini legla) u vrijeme najveće aktivnosti
postizanje najboljeg učinka prilikom ULV
(jutarnjim
i
popodnevnim
satima)
aplikacije insekticida je 20 km/h (20000
uporabom prijenosnih (ručnih ili leđnih)
m/h), u prohodu se pokriva cca 50 m sa
uređaja za toplo zamagljivanje kapaciteta
svake strane ulice kojom vozilo prolazi
rezervoara minimalno 5 litara.
(ukupno 100 m širok pojas), što znači da se
za sat vremena jednim uređajem za hladnu
Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu
ULV aplikaciju i jednim vozilom može
provedbe
obvezatne
dezinfekcije,
obraditi do 200 ha površine, odnosno za 2
dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07,
sata rada do 400 ha tijekom jedne akcije,
76/2012) primjena biocidnih pripravaka
dakle s tri uređaja na tri vozila za 2 sata
toplim ili hladnim zamagljivanjem iz
rada do 1200 ha. Visina i gustoća
zrakoplova zabranjena je nad naseljenim
vegetacije, zgrade i druge prepreke
područjima parkovima i ostalim zaštićenim
onemogućavaju širenje aerosola tako da
područjima.
veća visina i gustoća vegetacije i drugih
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Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga
članka, primjena pesticida toplim ili
hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova nad
naseljenim
područjima,
nacionalnim
parkovima i ostalim zaštićenim područjima
dozvoljena je:
- ako je područje iz stavka 5. ovoga članka
minirano, poplavljeno, ili nedostupno iz
drugog objektivnog razloga, ili
- ako proces dezinsekcije nije moguće
obaviti na drugi „svrsishodan način“.

Broj 1

ovisi broj komaraca koji ide u
prezimljavanje, odnosno broj komaraca
koji će biti pokretač populacije u slijedećoj
godini. Nositelji suzbijanja su gradovi i
općine kao naručitelj, NZJZ OBŽ kao
stručni nadzor i izabrani ovlašteni DDD
izvoditelj.
2.1.7.
Normativi
insekticida/larvicida

za

uporabu

Insekticidi /larvicidi se koriste sukladno
sljedećim normativima:

Završne sezonske adulticidne akcije su od
velike su važnosti jer o njima neposredno
Vrsta tretmana
Larvicidni

Adulticidni (suzbijanje odraslih jedinki)

Način aplikacije
larvicida/insekticida

iz aviona (ili
helikoptera) ili
bespilotnih
letjelica (dron)

ručna aplikacija

hladni ULV

topli ULV*

Formulacija
larvicida/insekticida

tekući koncentrat,
granule, tablete

tablete, tekući koncentrat,
prašivo i granule

tekući koncentrat

tekući koncentrat

1:9 (otapalo voda), tj. sukladno preporuci
proizvođača insekticida

1:9 (otapalo** isključivo mineralno ulje ili neko
drugo ekološki prihvatljivo otapalo), tj. sukladno
preporuci proizvođača insekticida

0,5 – 1 lit. /1 ha

0,5 – 1 lit. /1 ha

cca. 4 km/h

4 km/h

Brzina kretanja vozila

10 – 20 km/h, tj. ovisno o preporuci
proizvođača uređaja za ULV

10 – 20 km/h, tj. ovisno o preporuci proizvođača
uređaja za ULV

Pokrivenost u prohodu

cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo
prolazi (ukupno 100 m širok pojas), tj.
sukladno preporuci proizvođača

cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo prolazi
(ukupno 100 m širok pojas), tj. sukladno preporuci
proizvođača

1 h (ili max 2) u zoru i 1 h (ili max 2 h) u
sumrak

1 h (ili max 2) u zoru i 1 h (ili max 2 h) u sumrak

min. 50 lit.

min. 50 lit.

50 – 200 ha površine/1 h

50 – 200 ha površine/1 h

do 50%

-

1 tretman ne smije trajati dulje od 3 do 4
uzastopna radna dana

1 tretman ne smije trajati dulje od 3 do 4 uzastopna
radna dana

Količina larvicida/insekticida
uputa proizvođača i ovisno o
uputa proizvođača
te omjer razrjeđenja
organskom opterećenju
Površina tretiranja

uputa proizvođača

uputa proizvođača

Brzina vjetra – dopuštena
gornja granica

Radni sati
Kapacitet rezervoara
Obrađena površina s 1
vozilom – ekipa od 2
izvoditelja
Umanjenje efektivne širine
prolaza radi gustoće
vegetacije te dr. prepreka
Dinamika

*

svaka 3-4 tjedna

svaka 3-4 tjedna

U slučaju avio tretmana sukladno Pravilniku o načinu

provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN
35/07,

76/12)

te

ovisno

o

uputama

proizvođača

Način i dinamika provedbe larvicidnih
tretmana

** Zabranjuje se uporaba nafte ili lož ulja kao otapala!

CILJNO PODRUČJE: na svim mjestima
gdje se monitoringom utvrdi prisustvo
ličinki

2.1.8. Dinamika poslova

CIKLUSI: na temelju nalaza ličinki,
počevši od ranog proljeća

insekticida/larvicida.
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POSTUPCI: ovisno o vrsti i formulaciji
larvicidnog sredstva

Općine Bilje, kao i mjere obuhvaćene
ovim Programom.

Način i dinamika provedbe adulticidnih
tretmana

2.2. PREVENTIVNA I OBVEZNA
PREVENTIVNA DERATIZACIJA
(SUZBIJANJE ŠTETNIH
GLODAVACA)

CILJNO PODRUČJE: zelene površine,
otvoreni kanali, iznad i oko poplavnih
površina, urbana područja (šetališta,
sportski tereni i sl.), dvorišta i okućnice
CIKLUSI:
Na
osnovi
utvrđivanja
kritične/tolerantne
brojnosti
odraslih
jedinki urbanih i poplavnih komaraca može
se odrediti koliko tretmana će biti potrebno
provesti (što bliže “špici” aktivnosti
generacije)
- tretmani se provode u
hidrometeorološkim prilikama

povoljnim

- u sumrak ili rane jutarnje sate, jer je u
tom
periodu
populacija
komaraca
najaktivnija
POSTUPCI: zamagljivanjem -topli ili
hladni postupak LV ili ULV sa zemlje,
ručnim prskalicama ili s vozila¸ te
rezidualnim
prskanjem
(orošavanje)
zatvorenih prostora
2.1.9. Stručni nadzor
Stručni nadzor nad provedbom mjera
obvezne dezinsekcije provodi Nastavni
zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije.
2.1.10. Nositelj Programa
Nositelj Programa je Općina Bilje.

2.2.1. Uvod
Izvoditelji obvezatne preventivne
deratizacije, službeni dokumenti i izvješća,
standardi i način primjene antikoagulantnih
meka, te raspored i rokovi obavljanja
poslova propisanih u Programu utvrđuju se
Provedbenim planom.
2.2.2. Izvoditelji obvezne preventivne
deratizacije
Izvoditelje obvezne preventivne
deratizacije sukladno propisima o javnoj
nabavi odabire Općina Bilje.
2.2.3. Uvjeti koje moraju ispunjavati
izvoditelji
obvezne
preventivne
deratizacije
Izvoditelji obvezne preventivne
deratizacije moraju ispunjavati uvjete
propisane
Pravilnikom
o
uvjetima
obavljanja djelatnosti i Pravilnikom o
načinu provedbe. Izvoditelji koji provode
deratizaciju moraju, prije početka rada,
osigurati
identifikacijske
iskaznice
sukladno Pravilniku o uvjetima obavljanja
djelatnosti te na osnovi Provedbenog plana
ovlašteni izvoditelj izrađuje Operativni
plan, tj. detaljno razrađenu organizaciju i
raspored plana rada za svaki dan u tjednu
provedbe mjere deratizacije te u pisanom
obliku najkasnije 3 do 7 dana prije početka
akcije u idućem tjednu izvješćuje nadležni
zavod za javno zdravstvo i nositelje
Programa mjera (općina ili grad).

2.2.4. Službeni dokumenti pri obavljanju
obvezne preventivne deratizacije
Službeni dokumenti pri obavljanju
Stručni nadzor nad provedbom preventivne
obvezne preventivne deratizacije propisani
i obvezne preventivne dezinsekcije kao
su u okviru Programa obvezne preventivne
posebne mjere financira se iz sredstava
deratizacije. Izvoditelji su dužni u cijelosti
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poštivati oblik i sadržaj ovih dokumenata i
osigurati tiskanje dostatne količine
obrazaca prije početka provedbe obvezne
preventivne deratizacije. Na propisane
obrasce izvoditelji dodaju naziv svoje
tvrtke, adresu odnosno sjedište, broj
telefona i telefaksa. Dužni su popunjavati
sve propisane obrasce tijekom provedbe i
iste pohraniti u svoju pismohranu tijekom
razdoblja od najmanje dvije godine. Na
molbu Sanitarne inspekcije ili NZJZ OBŽ
dužni su omogućiti uvid u njih.
2.2.5. Način primjene antikoagulantnih
meka
Uz obvezno vođenje dokumentacije
propisane Programom, Provedbeni plan
obvezne preventivne deratizacije na
području Općine Bilje određuje i način

Broj 1

primjene antikoagulantnih meka sukladno
člancima 20. i 21. Pravilnika o načinu
provedbe.
2.2.6. Dopuštene meke u obveznoj
preventivnoj deratizaciji na području
Općine Bilje
Za
obveznu
preventivnu
deratizaciju na području Općine Bilje
mogu se koristiti samo meke koje su
propisno registrirane i dopuštene za
primjenu u Republici Hrvatskoj s
rješenjem Ministarstva zdravstva te da se
nalaze u Registru biocidnih pripravaka
(objavljen na web stranici Ministarstva
zdravstva). Normativi i način izlaganja
rodenticida na bazi 0,005% aktivne tvari
prikazan je u tablici:

Vrsta objekta

Količina krutog
parafiniziranog
ili želatinoznog
(mekog) mamca

Površina
tretiranja

1.

Stambeni objekti i
okućnice

1 mamac (20 –
50 gr)

30 m2

DA; u okućnicama mamci skriveni u aktivne
rupe

2.

Gospodarski objekti i
pripadajući prostori

1 mamac (20 –
50 gr)

20 m2

DA

3.

Površine oko gospodarskih
objekata (vanjska strana
objekta)

1 mamac (20 –
50 gr)

na svakih 10 –
15 m

4.

Subjekti (objekti) u
poslovanju s hranom

1 mamac (20 –
50 gr )

10 m2

5.

Površine oko subjekata
(objekti) u poslovanju s
hranom

1 mamac (20 –
50 gr )

na svakih 10 –
15m

6.

Svi drugi objekti javne
namjene

1 mamac (20 –
50 gr )

20 m2

7.

Površine oko svih drugih
objekata javne namjene

1 mamac (20 –
50 gr )

na svakih 15 –
20 m

8.

Obale vodotokova, potoka,
rijeka, jezera, kanala, brana
i mora

min. 1
parafinski
mamac

Obvezna uporaba deratizacijske kutije koju
nije moguće slučajno otvoriti

DA; na pripadajućem okolišu mamci skriveni u
aktivne rupe
DA
DA; na pripadajućem okolišu mamci skriveni u
aktivne rupe
DA
DA; na pripadajućem okolišu mamci skriveni u
aktivne rupe

na svakih 20 – mamci skriveni u pukotine obalnog ruba,
30 metara obje aktivne rupe ili pričvršćeni na žicu uz
strane obale
kanalizacijske izljeve ili rub obale

(20 – 50 gr )
9.

Parkovi i zelene površine

10.

Kanalizacija

1 parafinski
mamac (20 – 50
gr)
1 parafinski
mamac
(100 – 200 gr)

50 – 100 m

2

mamci izloženi u aktivne rupe i/ili sigurnosne
deratizacijske kutije na način da su nedostupni
za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje
(npr. ptice, divljač), ljude, a posebno djecu

mamac pričvršćen žicom za željezne penjalice
na svakih 100 m uz obilježavanje revizionog otvora bojom koja
mora biti različita od boje korištene u
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1 parafinski
u svako 2. ili 3. predhodnoj akciji
mamac (100 gr) reviziono okno
5 – 10
parafinskih
mamaca
(1000 gr)

11.

Deponije krutog i
organskog otpada
(organizirani ili divlji)

1 mamac (20 –
50 gr)
1 mamac (20 –
50 gr )

na 500 m
kanalizacije
mamac pričvršćen na žicu
raspoređeno na
10 mjesta
mamci izloženi u aktivne rupe i/ili sigurnosne
deratizacijske kutije na način da su nedostupni
na svakih 10 – za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje
15 m u prstenu (npr. ptice, divljač), ljude, a posebno djecu
20 m2

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10

obvezno 2 puta godišnje u dinamici: proljetna akcija deratizacije provodi se tijekom
ožujka, travnja i svibnja, a jesenska akcija deratizacije provodi se tijekom rujna,
listopada i studenog uz razmak između dvije akcije 6 (max. 8) mjeseci

10

... odnosno do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca i ovisno o
epidemiološkim indikacijama

2, 6

do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 2 puta godišnje; u
slučaju registrirane infestacije obvezna kontrola deratizacije 15 – 20 dana nakon
izlaganja mamaca

4, 11

do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 4 puta godišnje; u
slučaju registrirane infestacije obvezna kontrola deratizacije 15 – 20 dana nakon
izlaganja mamaca

Dinamika

2.2.7. Deratizacijske meke
Deratizacija se provodi izlaganjem
meka
zatrovanih
antikoagulantnim
rodenticidima.
2.2.8. Uklanjanje meka i lešina
Izvoditelji deratizacije dužni su na
zahtjev korisnika objekta, stručnog nadzora
ili Općine Bilje ukloniti zatečene stare
meke i lešine štakora i miševa zaostale iz
ranijih akcija deratizacije. Uklanjanje meka
i lešina štakora i miševa treba se obaviti u
skladu s postojećim propisima i uputama
proizvođača.
2.2.9.
Dinamika
poslova
obvezne
preventivne deratizacije
Provode se dvije akcije obvezne
preventivne deratizacije:
1. proljetna akcija (ožujak-svibanj)
i
2. jesenska akcija (rujan-studeni).
Uz obavljanje poslova propisanih
programom
obvezne
preventivne
deratizacije u okviru navedenih akcija,
izvoditelji su dužni omogućiti svim
građanima na području gdje provode

deratizaciju prijam poziva tijekom čitavoga
radnog vremena. U okviru programa
izvoditelji će osigurati interventnu
deratizaciju u roku od tri radna dana od
primitka poziva, tijekom cijele godine.
Kako bi se održavao biološki minimum
štetnih glodavaca razdoblje između dvije
akcije ne bi smjelo biti dulje od 6, tj. max.
8 mjeseci.
Obvezna preventivna deratizacija
treba obuhvaćati stambene objekte, javne
zelene površine, deponiju/e smeća i
reviziona kanalizacijska okna.
2.2.10. Nositelj programa
Nositelj programa je Općina Bilje.
2.2.11. Stručni nadzor provedbe programa
NZJZ OBŽ je obvezan obavljati
stručni nadzor provedbe programa
sukladno člancima 40. i 41. Pravilnika o
načinu obavljanja djelatnosti te na temelju
provedenog stručnog nadzora Upravnom
odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo
predložiti djelotvorne mjere u sklopu
programa i provedbenog plana sustavne
deratizacije u sljedećoj godini. NZJZ OBŽ
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se obvezuje temeljem izvršenog nadzora
izraditi izvješće. Izvješće NZJZ OBŽ
izrađuje na osnovi utvrđene učinkovitosti
provedenog
tretmana
kontinuiranim
monitoringom u dinamici i na način
temeljen na znanstveno utvrđenim
metodama. Ukoliko je učinkovitost
provedenih mjera manja od očekivanog
nadležni zavod je dužan utvrditi stručnorealno stanje, razloge neučinkovitosti
provedenih mjera, a tijekom provedbe
mjera usmeno upozoriti izvoditelja na
uklanjanje nedostataka ili nestručno
provođenja DDD mjera kako bi se u tijeku
mjere
uklonili
nedostaci.
Ukoliko
izvoditelj
odbija
postupiti
prema
naputcima stručnog nadzora, nadležni
zavod je dužan izraditi konkretan pisani
naputak o načinu i rokovima izvršenja
korektivnih mjera te ga dostaviti
naručitelju mjere i ovlaštenom izvoditelju
na postupanje. Naručitelj mjere može od
nadležnog zavoda zahtijevati dopunu
izvješća o učinkovitosti provedenih mjera
ukoliko izvješće nije argumentirano i
stručno izrađeno te ukoliko nisu navedene
konkretne korektivne mjere s kojima se u
konačnici očekuje učinkovita realizacija
Programa mjera i Provedbenog plana.
Upravni i inspekcijski nadzor nad
provedbom ovoga Programa mjera provodi
Sanitarna
inspekcija
ministarstva
nadležnog za zdravstvo. Kopiju izvješća
NZJZ OBŽ dostavlja na uvid i ovlaštenom
izvoditelju istovremeno kada i Gradu.
Ukoliko
nadležni
zavod
utvrdi
nesukladnosti u provođenju programa
mjera od strane ovlaštenog izvođača dužan
mu je u pisanom obliku dostaviti i naputke
o izvršenju korektivnih mjera.
Ako obveznu mjeru deratizacije
provodi NZJZ OBŽ, Hrvatski zavod za
javno zdravstvo nadzire rad NZJZ OBŽ.

______________

Broj 1

2.2.12. Način financiranja
Provedba
mjere
obvezne
preventivne deratizacije obuhvaćene ovim
programom kao i troškovi stručnog
nadzora
nad
provedbom
obvezne
preventivne deratizacije financiraju se iz
sredstava Općine Bilje.
Dodatak Programu
Propisani obrasci za provedbu
obvezne preventivne dezinsekcije i
deratizacije Općine Bilje prilažu se
Programu kao dodatak.
Obrazac 1. Upitnik o žarištu ličinki
komaraca
Obrazac 2. Praćenje legla komaraca
Obrazac 3. Upitnik za dopunu baze
podataka
Obrazac 4. Potvrda o obavljenoj obveznoj
preventivnoj deratizaciji
Obrazac 5. Upitnik za deratizaciju javno
prometnih površina, trgova i parkova
Obrazac 6. Upitnik za deratizaciju
otvorenih vodotokova.
Obrazac 7. Obavijest o trovanju glodavaca
Obrasce 1. i. 2. ispunjava nadležni zavod
za javno zdravstvo. Obrasce 3., 4., 5. i 6.
ispunjava ovlašteni izvoditelj DDD mjera.
Obrazac 7. ovlašteni izvoditelj distribuira
pučanstvu sukladno naputcima za rad iz
Provedbenog plana.
III.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se i u "Službenom
glasniku" Općine Bilje.
Klasa: 501-05/21-01/2
Urbroj: 2158-9-02-22-2
Bilje, 04. siječanj 2022.g.
Načelnik
Željko Cickaj,iur.v.r.

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

31

«Službeni glasnik»

______________

Broj 1

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

32

«Službeni glasnik»

______________

Broj 1
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______________

Broj 1

Obrazac 7.
MEMORANDUM TVRTKE KOJA OBAVLJA POSLOVE
OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA
Djelatnici naziv zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštenog izvoditelja
deratizacije provest će pregled objekta i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca
(štakora i miševa) u ovoj zgradi i njezinoj neposrednoj okolini.
Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca i/ili
nekemijskih sredstava na sva mjesta gdje se najčešće pojavljuju štetni glodavaci (podrum,
dvorište, kanalizacijski revizijski otvor i tavan).
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Ako u ili oko svojih objekata primijetite štetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas
da odmah nazovete – upisati naziv zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe ovlaštenog
izvoditelja deratizacije – na telefon ___________ radnim danom od ______ do _____ sati.
Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne
nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:
1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve
tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane
mamce
2. iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
3. onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je
postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
4. zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za
eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.
IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVIT ĆE SE:
DANA
OD _____ DO _____ SATI«

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

2.
Na temelju članka 5. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne novine, broj:
79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20 i 143/21,) i članka 51.
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“
broj 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst, 2/20, 2/21) sukladno Programu mjera
suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od

javnozdravstvene važnosti za Općinu Bilje
u 2022. godini, Općinski načelnik Općine
Bilje dana 04. siječnja 2022. godine donosi
PROVEDBENI PLAN
dezinsekcije i deratizacije kao posebne
mjere na području Općine Bilje za 2022.
godinu
Provedbenim
planom
utvrđuju
se
izvoditelji preventivne dezinsekcije i
deratizacije, vrste biocida te prostorni
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raspored i rokovi obavljanja poslova
propisanih u Programu mjera suzbijanja
patogenih
mikroorganizama,
štetnih
člankonožaca (Arthropoda) i štetnih
glodavca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije
i
deratizacije
od
javnozdravstvene važnosti za Općinu Bilje
u 2022. godini (u daljnjem tekstu:
Program).
1. IZVODITELJI PREVENTIVNE
DEZINSEKCIJE
I
DERATIZACIJE
Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,
113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,
134/20 i 143/21) (u daljnjem tekstu:
Zakon) mjere preventivne dezinsekcije i
deratizacije (u daljnjem tekstu: DD mjere)
provode pravne osobe koje obavljaju
zdravstvenu djelatnost i druge pravne
osobe koje je ministar ovlastio za
provođenje tih mjera, a sukladno Programu
iz članka 5. Zakona (u daljnjem tekstu:
ovlašteni izvoditelji).
Ovlašteni izvoditelji DD mjera moraju
ispunjavati uvjete propisane 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) te ih moraju
provoditi u skladu s Pravilnikom o načinu
provedbe
obvezatne
dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07,
76/12).

______________

Broj 1

Za preventivnu dezinsekciju i preventivnu
deratizaciju na području Osječko-baranjske
županije mogu se koristiti samo biocidni
pripravci koji su propisno registrirani i
dopušteni za primjenu u Republici
Hrvatskoj s rješenjem Ministarstva
zdravstva te da se nalaze u Registru
biocidnih pripravaka (objavljen na web
stranici Ministarstva zdravstva).
PROVEDBENI PLAN SUZBIJANJA
KOMARACA NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE (raspored, dinamika i
rokovi provedbe mjera te sredstva)
1.
Suzbijanje
ličinki
komaraca
(larvicidni tretman komaraca na
području Općine Bilje) koji će se
provoditi:
a) Biološkim mjerama suzbijanja
komaraca - suzbijanje ličinki
komaraca provodit će se biološkim
larvicidnim pripravcima u obliku
tekućine, granula, praška i to
ručnom primjenom ili postupcima
prskanja ili granuliranja s vozila,
čamaca, iz zraka i slično.

b) Kemijskim mjerama suzbijanja
komaraca - suzbijanje ličinki
provodit
će
se
kemijskim
preparatima u obliku tekućine,
granula ili sporo otpuštajućih
briketa bez štete za neciljane vrste
u čistim vodama. Primjenom
insekticidnih larvicida u obliku
močivih prašiva, tekućine, granula
ili kompresa, za bare s trstacima,
drenažni
kanali,
stajaćice,
irigacijski kanali, lagune, močvarno
2. ODLUKA O IZBORU VRSTE
tlo, poplavne livade, protupožarni
BIOCIDNOG PRIPRAVKA
vodospremnici,
kanalizacijski
otvori, taložnice kanalizacijskog
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sustava te septičke jame, ovisno o
protočnosti, kontinuirano prema
potrebi tijekom sezone komaraca,
primjenom prskalica, granulatora ili
ručno, iz vozila, iz zraka, čamaca ili
pješke, prema naputcima NZJZ
OBŽ.

2. Suzbijanje odraslih komaraca
(adulticidni tretman komaraca na
području Općine Bilje)
Kod suzbijanja komaraca broj terenskih
ekipa izvoditelja određuje se na osnovi
broja potrebnih uređaja za adulticidni
tretman te zadanom području (veličina
područja, tj. hektara koje mora biti
obuhvaćeno tretmanom).
Adulticidni tretman provodi se uređajima
za hladno zamagljivanje (ULV metoda)
i/ili uređajima za toplo zamagljivanje sa
zemlje i/ili iz zraka.
Broj vozila registriranih za obavljanje
djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa
izvoditelja i opreme određuje se na temelju
broja uređaja potrebnih za adulticidni
tretman na zadanom području.
Adulticidni tretmani za suzbijanje odraslih
komaraca sa zemlje, suzbijanje odraslih
komaraca izvan naseljenih mjesta i na
zelenom pojasu uz rijeku Dravu trebaju biti
u skladu s propisima, a biocidni pripravci
moraju biti propisno registrirani i
dopušteni za primjenu u Republici
Hrvatskoj s rješenjem Ministarstva
zdravstva te da se nalaze u Registru
biocidnih pripravaka (objavljen na web
stranici Ministarstva zdravstva).

______________
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izvješća o provedenim aktivnostima koja
trebaju biti popraćena GPS sustavom. O
provedbi larvicidnih i adulticidnih
tretmana obavještavat će se Upravni odjel
za zdravstvo i socijalnu skrb Osječkobaranjske županije, jedinice lokalne
samouprave, NZJZ OBŽ i Sanitarna
inspekcija te mediji.
PROVEDBENI PLAN
DERATIZACIJE NA PODRUČJU
OPĆINE BILJE(raspored, dinamika i
rokovi provedbe mjera te sredstva)
Deratizacija na području Općine Bilje
podrazumijeva suzbijanje štakora i miševa
te drugih mišolikih glodavaca koji prenose
zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari.
Na području Općine Bilje deratizaciju će
provoditi
ovlaštene
pravne
osobe,
ovlaštene za obavljanje DDD usluga,
sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,
130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i
Pravilniku o uvjetima kojima moraju
udovoljavati pravne i fizičke osobe koje
obavljaju
djelatnost
obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao
mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti pučanstva (NN 35/07).
Neposredni
izvoditelji
u
nositelju
odobrenja za rad je odgovorna osoba za
provedbu deratizacije: doktor medicine ili
diplomirani
sanitarni
inženjer
ili
diplomirani inženjer biologije ili profesor
biologije.

Izvoditelji deratizacije: sanitarni inženjeri,
sanitarni tehničari te izvoditelji drugih
Izvoditelj
suzbijanja
komaraca
će
struka s minimalno srednjoškolskim
kontinuirano tijekom mjeseca dostavljati
obrazovanjem koji mogu biti članovi ekipe
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ukoliko su u kontinuiranom radu na DDD
poslovima u trajanju od najmanje 6
mjeseci stekli potrebno znanje i vještine u
provođenju mjera te imaju položen tečaj za
rad s kemikalijama i program obvezne
“Trajne edukacije za izvoditelje obveznih
DDD mjera“. Voditelj svake terenske
ekipe mora biti sanitarni inženjer, tj.
najmanje
sanitarni
tehničar
s
odgovarajućim iskustvom od najmanje 1
godine rada na poslovima DDD-a.
Sastav ekipe izvoditelja: od dva do pet
članova, kod suzbijanja štetnih glodavaca
jedna terenska ekipa izvoditelja od
najmanje 2 člana dnevno može napraviti
40-100 objekata što ovisi o vrsti objekta
(poljoprivredno gospodarstvo ili stambena
zgrada ili obiteljska kuća), lokaciji objekta
(ruralno ili urbano područje), stupnju
infestacije te broju radnih dana propisanih
Programom mjera i Provedbenim planom,
tj. roku u kojem se mjera mora izvršiti.
Broj vozila registriranih za obavljanje
djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa
izvoditelja određuje se na temelju sjedećih
mjesta i potrebnom broju neposrednih
izvoditelja, tj. članova terenskih ekipa.
Proljetna deratizacija će se provoditi u
vremenu ožujak-svibanj, a jesenski tretman
deratizacije u vremenu rujan-studeni
tekuće godine. O početku akcije
obavještavat će se Upravni odjel za
zdravstvo i socijalnu skrb Osječkobaranjske županije, jedinice lokalne
samouprave, NZJZ OBŽ i Sanitarna
inspekcija te mediji, a obavještavat će se i
tiskanim
materijalima-plakatima
postavljenim na vidljivim frekventnim
mjestima.

______________
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Deratizacijom će biti obuhvaćeni stambeni
objekti i dvorišta te okoliš stambenih
zgrada, kanalizacijski sustav, javne
površine te deponije otpada - divlja
odlagališta.
S obzirom na način prehrane, života i
biologije glodavaca kritična mjesta su svi
ulazi u objekt (vrata i prozori), sustav
kanalizacije u objektu i oko njega (šahte,
slivnici, WC školjke, sifoni), ulazi
materijala u skladišta (sirovine, kutije i si.).
Tijekom provođenja mjera deratizacije
mora se izraditi Plan i raspored
izlaganja zatrovanih mamaca, kako bi se
moglo pratiti uzimanje i nestanak
zatrovanih mamaca. Plan izlaganja i
raspored izlaganja zatrovanih mamaca
mora sadržavati podatke o kritičnom
mjestu i količini izloženog zatrovanog
mamca, kao i količinu nadomještenog
zatrovanog mamca na kritičnoj točki
tijekom provedenog izvida uspješnosti
provedene mjere.
Zatrovane mamce:
• treba postavljati na i uz mjesta na
kojima je primijećen najveći broj
glodavaca, na putove njihova
kretanja i zadržavanja
• uvijek treba izlagati na skrovita i
zaklonjena mjesta ili u za to
predviđene kutije ili hranilišta
• koji se postavljaju na mjesta gdje
postoji
povećani
rizik
od
neželjenog kontakta u svom sastavu
moraju imati gorku tvar
• moraju biti izloženi na način da su
nedostupni za sve neciljane vrste,
domaće i ostale životinje, ljude, a
posebno djecu
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• koji su izloženi blizu domaćih
životinja,
posebno
kruti
(parafinski), moraju biti vezani
žicom da ih štetni glodavci ne bi
mogli ponijeti
• potrebno
je
postaviti
u
deratizacijske kutije na način da ne
kontaminiraju hranu i da ne bi
slučajno
ili
zabunom
bili
pomiješani s hranom.
• u prostorima u kojima vladaju
vlažni uvjeti (kuhinja i slično)
mamci se postavljaju u plastične ili
metalne
• deratizacijske kutije kako ne bi
došlo do destrukcije mamaca i
njegovog rasapa zbog prisutne
vlage
• u
kanalizacijskim
sustavima
potrebno je postaviti na mjestima ili
način da ih voda ne može otplaviti
te moraju biti otporni na vlagu
• ovlašteni izvođači DDD mjera ne
smije davati zatrovane mamce
korisnicima DDD mjera na
korištenje bez nadzora
Broj i količina izloženih zatrovanih
mamaca te način izlaganja uvijek mora biti
u skladu s uputama za uporabu proizvoda.
Tijekom
pregleda,
odnosno
izvida
uspješnosti provedene mjere, pojedeni
zatrovani mamci moraju se obnavljati.
Postavljanje zatrovanih meka će se
provoditi na dobro odabrane lokacijemjesta, na i uz mjesta na kojima je
primijećen najveći broj glodavaca, na
putove njihova kretanja i zadržavanja, na
skrovita i zaklonjena mjesta na način da su
nedostupni za sve neciljane vrste. Antidot
je vitamin K l.

______________
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OBRASCI, DOKUMENTI I IZVJEŠĆA
Operativni planovi moraju sadržavati
sljedeće podatke: opis mjere koja se
provodi, popis ulica, objekata ili prostora
na kojima se mjera provodi, okvirno
vrijeme početka i završetka poduzetih
mjera, način izvješćivanja građana,
zdravstvenih službi, sanitarne inspekcije i
drugih, broj djelatnika i ekipa, sredstva i
opremu koja će se koristiti, opis tehnološke
primjene, kao i provedene mjere zaštite
opreza, zaštitu prostora, objekata i okoliša.
Nad realizacijom Programa ovlašteni
izvođači obavezuju se:
• tjedan dana prije provedbe NZJZ
OBŽ,
nositelju
Programa
i
inspekcijskom nadzoru dostaviti
Operativni
Plan
provedbe
preventivnih mjera dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za
područja koja se planiraju odraditi
u sljedećih deset dana. Navedeno je
neophodno kako bi se uspio
organizirati i uskladiti stručni
nadzor s provedbom mjera,
• dva tjedna nakon proljetne,
odnosno jesenje akcije provedenih
DD mjera izraditi i dostaviti NZJZ
OBŽ Izvješće o provedenim DD
mjerama, u kojem se navodi
vrijeme trajanja akcije, vrste
štetnika koji su suzbijani te vrste i
količine utrošenog materijala.
Tijekom provedbe sustavnih akcija
dezinsekcije i deratizacije:
• NZJZ OBŽ vodi evidenciju o
lokacijama žarišta komaraca,
• NZJZ OBŽ vodi evidenciji o
provođenju interventnih mjera,
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•

•

•

NZJZ OBŽ izvješćuje o
eventualnim
interventnim
mjerama,
Izvršitelji su dužni prikupljati
podatke, voditi evidencije i
dostavljati izvješće NZJZ OBŽ
sukladno propisima o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti,
NZJZ OBŽ izrađuje stručno
izvješće o provođenju Programa
mjera i Provedbenog plana te o
obavljenom stručnom nadzoru.

______________

Broj 1

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se i u
"Službenom glasniku" Općine Bilje.
Klasa: 501-05/21-01/2
Urbroj: 2158-9-02-22-3
Bilje, 04. siječanj 2022.g.
Općinski načelnik
Željko Cickaj, iur..v.r.
**********************************

Izvršitelj tijekom provedbe akcija koristi
službene dokumente u obliku obrazaca
sukladno Programu mjera suzbijanja
patogenih
mikroorganizama,
štetnih
člankonožaca
(artropoda)
i
štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije
i
deratizacije
od
javnozdravstvene važnosti za Republiku
Hrvatsku koji se popunjavaju tijekom
izvršenja mjere.
Na ovaj način će se omogućiti kvalitetnije
planiranje, a time i veći uspjeh u
provođenju navedenih mjera u budućim
razdobljima, te osigurati neophodne
preduvjete za veći i kvalitetniji obuhvat na
ukupnom prostoru Osječko-baranjske
županije što predstavlja zajednički cilj svih
zainteresiranih subjekata.
Obrasci, dokumenti i izvješća koja su
izvoditelji obvezni voditi tijekom provedbe
mjera definirani su Programom mjera i
sastavni su dio Programa mjera.
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______________

Broj 1

3.
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine , broj:
25/13, 85/15) i članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj: 05/13,03/14, 02/18.
,03/18., 2/20 i 2/21 ) 30.12.2021. donosi se
PLANA
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
U 2022.godini
Plana savjetovanja s javnošću u 2022.godini glasi:
Tablica: Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godin
Način provedbe

Red
broj
Naziv akta

1

2.

ODLUKA
o načinu pružanja javne usluge
sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Bilje

Programa
bespovratnih potpora u
poljoprivredi
Općine Bilje za razdoblje
2022.- 2024.

Očekivan
o vrijeme
donošenj
a akta

I.
tromjese
čje
I.
tromjese
čje

Predlagatelj

Donositelj
akta

Općinski
načelnik

Općinsko
vijeće

Općinski
načelnik

Općinsko
vijeće

Okvirno
vrijeme
provedbe
savjetova
nja

Internetska
objava i objava na
I.
oglasnoj ploči Općine
tromjese prijedloga
čje
Internetska
I.
objava nacrta i
tromjese objava na oglasnoj
čje
ploči Općine
prijedloga

U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije njihovog donošenja planira provođenje
savjetovanja sa javnošću..
II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za provođenje savjetovanja sa javnošću
sukladno odredbama Zakona i Statuta Općine Bilje i ovog Plana savjetovanja.
III.
Ovaj Plana bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bilje i na internetskoj stranici
Općine Bilje, http://www.bilje.hr/
Klasa:008-01/20-01/1
Urbroj: 2100/02-02-21-4
Bilje, 30. prosinca 2021.g.
Općinski načelnik
Željko Cickaj, iur.v.r.
*********************
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4.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(«Narodne novine», br. 86/08, 61/11, 4/18.
i 112/19.) te članka 51. Statuta Općine
Bilje («Službeni glasnik» Općine Bilje,
broj: 05/13., 3/14, 3/18 – pročišćeni tekst,
2/20. i 2/21.) općinski načelnik Općine
Bilje, nakon savjetovanja sa sindikatom, po
prijedlogu pročelnika, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se
upravljanje i organizacija poslova u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bilje, unutarnji ustroj Jedinstvenog
upravnog
odjela
Općine
Bilje,
Sistematizacija
radnih
mjesta
u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bilje, te druga pitanja u vezi s
organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog
upravnog odjela Oćine Bilje.
Članak 2.
(1) Riječi i pojmovi koji imaju
rodno značenje korišteni u ovom
Pravilniku odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
(2) Kod donošenja rješenja o
rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se
naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom
rodu.

______________

Broj 1

djelokruga obavlja na način utvrđen
Zakonom o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon),
drugim propisima, Statutom te općim
aktima Općine Bilje.
(2) Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje odgovoran je općinskom
načelniku za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svog djelokruga.
(3) Općinski načelnik usklađuje i
nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje.
(4) U obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti, Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje samostalan je u granicama
utvrđenim zakonom i općim aktima Općine
Bilje.
II. UNUTARNJI USTROJ
Članak 4.
(1) U Jedinstvenom upravnom
odjelu obavljaju se poslovi iz nadležnosti
lokalne samouprave i upravnih područja:
- povjerenih poslova državne uprave;
- pravnih, kadrovskih, savjetodavnih,
protokolarnih i stručno-administrativnih
poslova;
- provođenja postupaka javne nabave,
ugovaranja, zakupa, najma, koncesija,
prisilne naplate podraživanja i povrata
imovine;
- osiguranja javnosti rada, pristupa
informacijama i zaštite potrošača;
- vođenja pisarnice i obavljanje poslova
pismohrane;
- prostornog planiranja i graditeljstva;
- komunalno-stambenog gospodarstva;
- zaštite okoliša i gospodarenja otpadom;
- prometa i veza:
- zaštite i spašavanja:
- financija i proračuna:
- evidentiranja i upravljanja imovinom;
- razreza i naplate prihoda;
- izrade i realizaciju planova tijela uprave,
- vođenja knjigovodstvenih evidencija,

Članak 3.
(1) Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilje poslove iz samoupravnog
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- nadzora korisnika proračuna i fiskalne
odgovornosti,
- vođenje platnog prometa putem računa
Općine
te iz ostalih nadležnosti određenih
posebnim propisima.
(2) Jedinstveni upravni odjel u
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
donosi pojedinačne akte kojima rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
(3) Na postupak donošenja akata iz
stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano.
(4) Protiv akata iz stavka 1. ovoga
članka može se izjaviti žalba nadležnom
županijskom upravnom odjelu ili drugom
nadležnom tijelu ako je to propisano
mjerodavnim propisima.

Članak 5.
Za obavljanje poslova iz djelokruga
rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje ustrojavaju se slijedeće unutarnje
ustrojstvene jedinice:
- Odsjek općih i pravnih poslova;
2.
Odsjek
komunalno
gospodarstvo, gospodarenje prostorom,
graditeljstvo i zaštitu okoliša;
3. Odsjek za proračun, financije,
gospodarstvo i imovinu.
Članak 6.
Odsjek općih i pravnih poslova
obavlja naročito:
-zastupanje po punomoći i praćenje
sudjelovanja Općine u sudskim postupcima
te
imovinsko-pravnim
upravnim
postupcima,
-poslove prisilne naplate prihoda
proračuna Općine, osim komunalne
naknade i komunalnog doprinosa,
-poslove vezane uz općinsku imovinu i
imovinsko-pravne poslove,
-provedba postupka javne nabave uz
suradnju sa drugim odsjecima,

______________

Broj 1

-upravljanje ljudskim potencijalima
(kadrovska služba, briga o stručnom
osposobljavanju
i
usavršavanju
i
karijernom razvitku službenika, radni
odnosi službenika i namještenika općinske
uprave, zaštita na redu i sl.),
-razvijanje socijalnog partnerstva
Općine i sindikata koji djeluju u općinskoj
upravi,
-poslovi vezani za unutarnje
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela,
-pravne poslove pripreme i praćenja
izrade dokumenata potrebnih za
realizaciju općinskih razvojnih
projekata, osim projekata
obuhvaćenih programom izgradnje
komunalne infrastrukture,
-poslove vezane uz europske i
druge projekte koji nisu povjereni
trećim osobama,
-poslovi vezani uz osiguravanje
javnih potreba na području sporta i
tehničke kulture,
-poslove vezane uz osiguravanje
javnih potreba na području kulture i
zaštite okoliša,
-poslove vezane uz praćenje
razvoja i unapređenja turizma,
-suradnju s državnim i drugim
tijelima te pravnim osobama
nadležnima za poslove navedene u
ovom članku,
-opće i administrativne poslove
Jedinstvenog upravnog odjela,
Načelnika i Općinskog vijeća,
-opće poslove uredskog poslovanja
u skladu s propisima o uredskom
poslovanju,
-digitalizacija, informatizacija i
informatičke poslove koji nisu
povjereni trećim osobama,
-tekuće održavanje i čišćenje
poslovnih prostora i vozila Općine
koje nije povjereno trećim
osobama,
-ostale poslove opće uprave i
zajedničke poslove koji nisu u djelokrugu
drugih ustrojstvenih jedinica,
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Članak 7.
Odsjek komunalno gospodarstvo,
gospodarenje prostorom, graditeljstvo i
zaštitu okoliša obavlja naročito:
-funkcioniranje i razvitak
komunalnog gospodarstva
(obavljanje komunalnih djelatnosti
te održavanje i izgradnju
komunalnih objekata i uređaja u
stanju funkcionalne ispravnosti,
koordinacija rada pravnih i fizičkih
osoba koje obavljaju pojedine
komunalne djelatnosti,
-vrši pripremu i provodi programe
održavanja i gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture),
-zakup poslovnih prostora i najam
stanova u vlasništvu Općine,
-utvrđivanje obveznika, razrez
komunalne naknade i prisilne
naplate komunalnog doprinosa,
poreza na korištenje javne površine
i spomeničke rente,
-provođenje komunalnog reda,
-uređenje prometa na području
Općine, organizaciju prijevoza u
lokalnome cestovnom prometu i
prijevozu,
-poslove pripreme te praćenje
izrade i donošenja dokumenata
prostornog uređenja,
-investicijsko održavanje imovine
Općine,
-poslovi praćenja stanja u prostoru i
vođenje informacijskog sustava
prostornog uređenja te izradu
pripadajućih akata,
-poslovi vezani uz izradu programa
smanjenja potrošnje energije i
korištenja obnovljivih izvora
energije,
- poslove zaštite okoliša, brige o
otpadu i zaštite prirode,
- poslove katastra vodova, izvorne
evidencije naselja, ulica i kućnih
brojeva te određivanje kućnih
brojeva,

______________

Broj 1

-koordinaciju sa javnim tijelima i
pravnim osobama u čijoj
nadležnosti je izgradnja i
održavanje infrastrukture i drugih
javnih prostora od interesa za
Općinu (telekomunikacije,
elektrodistributivna mreža, državne
i županijske ceste i dr.),
-poslove pripreme i praćenja izrade
stručnih podloga, studija i drugih
dokumenata potrebnih za izradu
prostornih planova i drugih
pripadajućih akata,
-poslove vezane uz osiguravanje
javnih potreba na području,
predškolskog odgoja, obrazovanja i
znanosti,
-poslove komunalnog sustava
vezane uz druge propise (zaštita od
požara te zaštita i spašavanje i dr.),
-poslove vezane uz poljoprivredno
zemljište,
-poslovi vezani uz osiguranje
drugih javnih potreba iz
samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 8.
Odsjek za proračun, financije,
gospodarstvo i imovinu obavlja naročito:
-poslove pripreme i praćenja
izvršenja proračuna Općine,
-poslove vođenja knjigovodstva, te
vođenja platnog prometa putem računa
Općine,
-izrada polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna,
-izrada ostalih zakonom propisanih
izvještaja,
- priprema i praćenje isplate računa
i podmirenja obveza sukladno propisanim
procedurama,
-nadzor proračunskih korisnika,
- poslove vezane uz fiskalnu
odgovornost i kontrolu,
-izrada nacrta općih akata Općine u
svezi razreza i naplate općinskih prihoda,
-praćenje lokalnih poreza,
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-praćenje naplate potraživanja i
priprema za potrebe prisilne naplate
potraživanja,
-materijalno poslovanje Općine,
-vođenje knjigovodstvenih
evidencija općinske imovine,
-provedba općinskih programa
poticanja poduzetništva i gospodarstva,
-vođenje poslova osiguranja
imovine, registracije općinskog vozila.
III.NAČIN UPRAVLJANJA
Članak 9.
(1) Radom Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje rukovodi pročelnik,
koji se imenuje i razrješava na način
propisan Zakonom.
(2) U slučaju razrješenja pročelnika
potrebno je bez odlaganja raspisati natječaj
za imenovanje pročelnika, a u vrijeme do
imenovanja pročelnika općinski načelnik
će iz redova službenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje koji
ispunjavaju uvjete za raspored na to radno
mjesto, ovlastiti službenika za privremeno
obavljanje poslova pročelnika.
(3) U razdoblju duže odsutnosti
pročelnika, a najduže do njegova povratka
na posao, općinski načelnik će iz redova
službenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bilje koji ispunjavaju uvjete za
raspored na odnosno radno mjesto,
ovlastiti službenika za privremeno
obavljanje poslova pročelnika.
(4) Općinski načelnik može u svako
doba i bez posebnog obrazloženja,
opozvati danu ovlast
za privremeno
obavljanje poslova pročelnika.
(5) Ovlašteni službenika za
privremeno obavljanje poslova pročelnika
ima sve ovlasti i odgovornosti pročelnika u
vrijeme .
Članak 10.
(1) Pročelnik je neposredno
odgovoran za zakonit, pravilan i
pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka
i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje.

______________

Broj 1

(2) Pročelnik je dužan izvješćivati
općinskog
načelnika
o
stanju
u
odgovarajućim područjima iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje.
(3) Voditelj odsjeka upravlja radom
odsjeka, a za svoj rad odgovaran je
pročelniku.
Članak 11.
(1) Službenici i namještenici dužni
su sudjelovati u izradi nacrta akata koji po
svojoj prirodi uključuju poslove i zadatke
koje izvršavaju, a u cilju efikasnosti dužni
su međusobno surađivati u obavljanju
poslova Upravnog tijela.
(2) Službenici su dužni izvršavati
naloge pročelnika i voditelja odsjeka koji
se odnose na službu te bez posebnog
naloga obavljati poslove, odnosno zadatke
radnih mjesta na koja su raspoređeni u
skladu s uputama nadređenog službenika.
(4) Službenik koji izrađuje akt
dužan je isti supotpisati na donjem lijevom
uglu primjerka akta za pismohranu.
Članak 12.
(1) Službenici su dužni svoje
poslove obavljati sukladno zakonu i
drugim propisima, općim aktima Općine
Bilje, pravilima struke, naputku općinskog
načelnika, uputama pročelnika i voditelja
odsjeka.
(2) U obavljanju poslova iz stavka
1. ovog članka te u odnosima s korisnicima
usluga, kao i u međusobnim odnosima,
službenici su se dužni pridržavati slijedećih
temeljnih načela:
- zakonitosti i pravne sigurnosti te
zaštite javnog interesa,
- poštivanja integriteta i dostojanstva
osobe,
- primjerenog komuniciranja,
- posebne
pozornosti
prema
potrebama pojedinih kategorija
osoba (npr. osoba s invaliditetom),
- pravodobnog
i
učinkovitog
obavljanja poslova,
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poštivanja radnih obveza, savjesnog
rada, odgovornosti za svoje
postupke i rezultate rada,
- dužne pažnje prema povjerenoj
općinskoj imovini,
- uključivanja
svih
relevantnih
subjekata u odlučivanje o pojedinom
pitanju,
- otvorenost prema novostima u
kojima se unapređuju metode rada,
- profesionalnog
postupanja,
čestitosti,
objektivnosti
i
nepristranosti te izuzetosti od
situacije u kojoj postoji mogućnost
sukoba interesa,
- službene povjerljivosti i zaštite
privatnosti u skladu s propisima,
- poticanja izvrsnosti u radu,
kolegijalnosti i pomoći u radu
uključujući i međusobnu suradnju,
te drugih načela sukladno posebnim
propisima (zabrana diskriminacije,
povrede
dostojanstva,
uznemiravanja,
spolnog
uznemiravanja i dr.).
-

Članak 13.
(1) Sredstva za rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje osiguravaju
se u proračunu Općine Bilje.
(2) Službenici i namještenici
ostvaruju pravo na plaću i druga prava
utvrđena
zakonom,
podzakonskim
propisima,
ovim
Pravilnikom
i
Kolektivnim ugovorom.

______________

Broj 1

(2) Sistematizacija radnih mjesta iz
stavka 1. ovog članka predstavlja Dodatak
I. ovom Pravilniku koji je sastavni je dio
ovog Pravilnika.
Članak 15.
(1) Službenici i namještenici
primaju se u službu, u pravilu, na
neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad
u trajanju od tri mjeseca.
(2) Postupak prijema u službu može
se provesti samo u skladu s planom
prijema u službu, donesenim u postupku i
na način propisan zakonom, osim u slučaju
potrebe prijama u službu na određeno
vrijeme i popune radnog mjesta koje je
ostalo upražnjeno nakon donošenja plana
za tekuću godinu.
Članak 16.
(1) Službenici su se dužni
osposobljavati i usavršavati u cilju
unaprjeđenja poslova na koje su
raspoređeni.
(2) Službenici su dužni imati
položen državni ispit.
(3) Ukoliko prilikom prijama u
službu i rasporeda na radno mjesto
službenici nemaju položen stručni ispit,
dužni su ga položiti u roku godine dana od
prijama u službu.

Članak 17.
(1) Postupak raspoređivanja na
radno mjesto provodi se u skladu sa
zakonom.
(2) Službenik i namještenik može
IV. POPISI RADNIH MJESTA,
biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto
STRUČNI I DRUGI UVJETI ZA
ako ispunjava opće uvjete za prijam u
RASPORED NA
službu propisane zakonom te posebne
RADNA MJESTA, TE BROJ
uvjete za raspored na radno mjesto
IZVRŠITELJA
propisane zakonom, podzakonskim aktima
i ovim Pravilnikom.
Članak 14.
(3) Posebni dodatni uvjet za
(1) Sistematizacijom radnih mjesta
raspored na službeničko radno mjesto na
u Upravnom tijelu utvrđuju se radna mjesta
kojemu se obavljaju poslovi pismohrane je
, stručni i drugi uvjeti za njihovo
položen ispit za djelatnika u pismohrani
obavljanje, opis poslova i zadaća
sukladno posebnom zakonu.
pojedinog radnog mjesta, te broj izvršitelja.
(4) Osoba bez položenog ispita za
djelatnika
u
pismohrani
sukladno
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posebnom zakonu, može biti raspoređena
na radno mjesto na kojemu se obavljaju
poslovi pismohrane uz obvezu polaganja
navedenog ispita u roku od 12 mjeseci od
dana zaprimanja rješenja o rasporedu.
Članak 18.
(1) U upravnom postupku postupa
službenik u opisu poslova kojeg je vođenje
tog postupka ili rješavanje u upravnim
stvarima.
(2) Službenik ovlašten za rješavanje
u upravnim stvarima ovlašten je i za
vođenje postupka koji prethodi rješavanju
upravnih stvari.
(3) Kada je službenik u opisu
poslova kojeg je vođenje upravnog
postupka ili rješavanje upravnim stvarima
odsutan ili postoje pravne zapreke za
njegovo postupanje ili odnosno radno
mjesto nije popunjeno, za vođenje
postupka ili rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik Upravnog odjela
(4) Ako nadležnost za rješavanje
pojedine stvari nije određeno zakonom,
drugim propisom ili ovim Pravilnikom, za
rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik Upravnog odjela
V. LAKE POVREDE SLUŽBENE
DUŽNOSTI
Članak 19.
Osim lakih povreda službenih
dužnosti propisanih zakonom, lake povrede
službene dužnosti su:
- nepoštivanje naputka općinskog
načelnika i uputa pročelnika,
- kršenje Etičkog kodeksa Općinske
uprave Općine Bilje osim kada su
time ispunjena obilježja neke od
povreda službene dužnosti
propisanih zakonom.

______________

Broj 1

svojim dotadašnjim radnim mjestima, te
zadržavaju plaće i druga prava prema
dotadašnjim rješenjima, do donošenja
rješenja o rasporedu na radna mjesta u
skladu s ovim Pravilnikom.
(2) Kada je za obavljanje poslova
pojedinog radnog mjesta sistematizirano
više izvršitelja, pročelnik raspoređuje
obavljanje poslova radnog mjesta među
službenicima
ili
namještenicima
raspoređenim na odnosno radno mjesto,
uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete
službe.
Članak 21.
(1) Osobe koje su po ranijim
propisima stekle visoku stručnu spremu
mogu biti raspoređene na radna mjesta za
koja je kao uvjet utvrđen stupanj
obrazovanja magistar struke ili stručni
specijalist.
(2) Osobe koje su po ranijim
propisima stekle višu stručnu spremu mogu
biti raspoređene na radna mjesta za koja je
kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja
sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.
Članak 22.
Stupanjem
na
snagu
ovog
Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilje KLASA: 023-05/1201/1
URBROJ: 2100/02-14-6 od 31.
siječnja 2014. godine i I. izmjene
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bilje KLASA:
023-05/12-01/1 URBROJ: 2100/02-02-167 od 24. ožujka 2016.godine
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu
istekom osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku“ Općine Bilje.

KLASA: 024-06/22-01/1
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
URBROJ: 2158-9-02-22-1
ODREDBE
Bilje, 21. siječnja 2022. godine.
Članak 20.
Općinski načelnik
(1) Službenici i namještenici
Željko Cickaj,iur.v.r.
zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bilje na dan stupanja na
snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na
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Broj 1

DODATAK I.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE
BILJE
21. siječanj 2022.

Broj radnog
mjesta: 1.

PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA
I.

POTKATEGORIJA

RAZINA

Glavni rukovoditelj
Opis poslova radnog mjesta

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog
odjela, kao i suradnju s drugim tijelima Općine Bilje, vodi postupke i
rješava u službeničkim upravnim predmetima, neposredno rukovodi
službenicima i namještenicima Upravnog odjela, pomaže i/ili vodi
upravne postupke u najsloženijim predmetima, daje naputke, naloge,
upute i smjernice,
Upravlja ljudskim potencijalima - kadrovska politika, stručno
osposobljavanje i usavršavanje, karijerrni razvitak, radni odnosi
načelnika, zamjenika načelnika te službenika i namještenika Upravnog
odjela, prati stanje iz djelokruga rada Upravnog odjela i predlaže
odgovarajuće mjere,
Organizira poslove javne nabave i surađuje s Upravom za sustav javne
nabave, vodi žalbene postupke pred Državnom komisijom za kontrolu
postupaka javne nabave, daje potporu izradi planskih, radnih i
izvještajnih dokumenata iz područja javne nabave i fiskalne
odgovornosti,
Surađuje na poslovima izrade strateških, planskih i operativnih
dokumenata Upravnog odjela te daje potporu na poslovima vezanim uz
kandidiranje, provođenje, ocjenjivanje i praćenje projekata financiranih
od strane europskih i drugih fondova, državne uprave i regionalne
samouprave,
Surađuje s tijelima drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave
te državne uprave kao i drugim javnopravnim tijelima, pravnim i

Približan postotak
vremena potreban
za obavljanje
pojedinog posla

40%

30%

10%

10%

5%
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Broj 1

fizičkim osobama u vezi poslova Upravnog odjela,
Obavlja druge srodne poslove po usmjerenju načelnika.

POTREBNO
STRUČNO
ZNANJE

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
magistar struke ili stručni specijalist pravne ili upravne struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje upravnim tijelom.IZNIMNO: ako se na natječaj ne javi
osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja, na radno mjesto može biti
imenovan sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke s najmanje 5
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovimai ispunjava ostale uvjete za
imenovanje.

POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL full
certifikata ili drugog jednakovrijednog dokaza o znanju rada na
računalu,
stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje,
SLOŽENOST
vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih
POSLOVA
koncepata, te rješavanje strateških zadaća;
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju
SAMOSTALNOST
o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim
U RADU
smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;
STUPANJ
SURADNJE S
DRUGIM
stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja
TIJELIMA I
na provedbu plana i programa upravnoga tijela.
KOMUNIKACIJE
SA STRANKAMA
STUPANJ
stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i
ODGOVORNOSTI odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku
I UTJECAJ NA
nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na
DONOŠENJE
donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i
ODLUKA
njenu provedbu;

1. ODSJEK OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
Broj radnog
mjesta: 2.

VODITELJ ODSJEKA OPĆIH I PRAVNIH
POSLOVA

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

I.

Rukovoditelj

1.

KLASIFIKACIJSKI
RANG
4.

Opis poslova radnog mjesta
Približan postotak
vremena potreban
***********************************************************************
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Broj 1
za obavljanje
pojedinog posla

Rukovodi Odsjekom općih i pravnih poslova u skladu sa zakonom i
drugim propisima, brine o zakonitom radu Odsjeka, provodi
neposredan nadzor nad radom u Odsjeku, organizira i brine o
izvršavanju poslova, daje upute za rad zaposlenih i koordinira rad
Odsjeka, prati propise iz nadležnosti Odsjeka, priprema nacrte i
prijedloge akata iz upravnih, službeničkih, imovinskih, vlasničkih i
drugih pravnih područja te drugih akata pravne prirode,
Donosi prvostupanjska rješenja u upravnim i neupravnim predmetima
iz djelokruga Odsjeka, izrađuje odluke, ugovore i druge pravne akte te
prati njihovo provođenje, daje pravne savjete, mišljenja i očitovanja
glede primjene zakona, drugih propisa te normativnih akata, prati i
osigurava provođenje pravne stečevine EU, prilagodbu, screening i
usklađenje akata Općine te priprema nacrte i prijedloge akata,
priprema izjave, izvješća, oglašavanje i objavu akata, brine se i
osigurava operativno pravovremeno provođenje mjera i aktivnosti
stavljenih u nadležnost Općine,
Zastupa Općinu pred pravosudnim tijelima i tijelima državne uprave te
poduzima mjere prisilnog izvršenja te naplate prihoda (osim
komunalne naknade i doprinosa), surađuje sa drugim Odsjecima u
pitanjima pravne naravi, priprema planove, programe i sudjeluje u
izradi strateških dokumenata Općine,
Priprema nacrte i prijedloge akata koje donosi Općinsko vijeće,
priprema sjednice, vodi zapisnike, izrađuje glasila Općine i brine o
zakonitom radu Općinskog vijeća, obavlja poslove u svezi
ravnopravnosti spolova i Savjeta mladih
Priprema i operativno provodi javna nadmetanja i natječaje iz područja
rada Općine, priprema nacrte i prijedloge akata iz službeničko-pravnih
odnosa i drugih akata iz djelokruga upravnog odjela,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika.

20%

30%

20%

15%

10%
5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje četiri
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske
sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
POTREBNO
upravljanje nižom ustrojstvenom jedinicom,.
STRUČNO ZNANJE
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL
certifikata ili drugi jednakovrijedan dokaz o znanju rada na
računalu,
stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja
SLOŽENOST
poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i
POSLOVA
obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je
SAMOSTALNOST
ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju
U RADU
stručnih problema;
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STUPANJ
SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA
I KOMUNIKACIJE
SA STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA
DONOŠENJE
ODLUKA
Broj radnog
mjesta: 3.

______________

Broj 1

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan
Odsjeka u svrhu prikupljanja ili razmjene važnih informacija bitnih
za rad Odsjeka i uspješno rukovođenje istim,
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i
postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u
odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama;
ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA OPĆE I
ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

III.

Referent

-

KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Obavlja i koordinira uredske poslove, vodi brigu o pravodobnom
kolanju informacija važnih za učinkovito obavljanje poslova i uspješnu
poslovnu suradnju, brine o dnevnom ritmoredu poslova načelnika,
zamjenika načelnika i pročelnika te vodi dnevnu evidenciju o
sastancima,
Neposredno kontaktira sa strankama i odgovara na telefonske upite
stranaka, prima i opslužuje stranke i goste, usmjerava telefonske
pozive, vodi upravne, stručne, administrativne i tehničke poslove za
potrebe načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika, evidentira radne
zadatke, prati tijek i upozorava na obveze
Obavlja poslove prijema i otpreme pošte, , interne dostave, priprema i
provodi arhiviranje i nadgleda Arhivu,, vodi urudžbeni zapisnik,
obavlja prijam akata, vodi i upisuje akte u propisane očevidnike,
otprema akte, organizira i vrši nadzor nad obavljanjem uredskog
poslovanja, vodi poslove u vezi povjerljivih akata te njihova otpremu i
čuvanje prema stupnju tajnosti
Prema uputi voditelja piše poslovne dopise i pisma, obavlja poslove
prijepisa rukopisa i drugih tekstova i unošenje podataka u AOP,
oblikuje jednostavnije dokumente, organizira opće i tehničke poslove
za potrebe načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika
Prati i nadzire administraciju web site-a, obavlja jednostavnije
računalne poslove, pregleda i priprema informacije digitalnih medija,
prati službene web profile,

Približan postotak
vremena potreban
za obavljanje
pojedinog posla

20%

20%

20%

10%

20%
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Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika

Broj 1
10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
srednja stručna sprema opće ili društvene struke, najmanje 1 godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
POTREBNO
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, položen stručni ispit za
STRUČNO
djelatnike na poslovima zaštite i obrade arhivskog i registraturnog
ZNANJE
gradiva, posjedovanje ECDL certifikata ili drugi jednakovrijedan
dokaz o znanju rada na računalu,
stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske
SLOŽENOST
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda
POSLOVA
rada i stručnih tehnika,
SAMOSTALNOST stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog
U RADU
službenika,
STUPANJ
SURADNJE S
stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih
DRUGIM
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela, stalna komunikacija
TIJELIMA I
sa strankama,
KOMUNIKACIJE
SA STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse
I UTJECAJ NA
s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih
DONOŠENJE
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
ODLUKA

2. ODSJEK KOMUNALNOG GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA
PROSTOROM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITE OKOLIŠA

Broj radnog
mjesta: 4.

KATEGORIJA
I.

VODITELJ ODSJEKA KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA
PROSTOROM, GRADITELJSTVA I
ZAŠTITE OKOLIŠA
Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA

RAZINA

Rukovoditelj
1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Broj izvršitelja: 1

KLASIFIKACIJSKI
RANG
4.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla
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Rukovodi Odsjekom komunalnog gospodarstva, gospodarenje
prostorom, graditeljstvo i zaštitu okoliša u skladu sa zakonom i
drugim propisima, brine o zakonitom radu Odsjeka, provodi
neposredan nadzor nad radom u Odsjeku, organizira i brine o
izvršavanju poslova, daje upute za rad i koordinira rad Odsjeka, prati
propise iz nadležnosti Odsjeka
Vodi postupke i donosi prvostupanjska rješenja u predmetima iz
djelokruga Odsjeka, vodi postupke i rješava u neupravnim stvarima
iz djelokruga rada Odsjeka, priprema nacrte i prijedloge akata iz
komunalnog gospodarstva, priprema i izrađuje akata prostornog
planiranja i uređenja, akata vezanih uz provedbu i drugih akata iz
djelokruga Odsjeka, evidentira općinsku imovinu te tekuće i
investicijsko održavanje,
Organizira provođenje i nadzor poslova izgradnje i održavanja
objekata komunalne infrastrukture, opskrbe pitkom vodom,
odvodnjom i otpadnim vodama, plinovoda, HT mreže, prometnica,
zbrinjavanja otpada te poslove pripreme građevinskog zemljišta, ,
Pribavlja lokacijske i građevne dozvole kad je Općina investitor ili
kad je Općina preuzela na sebe takvu obvezu, koordinira aktivnosti
kod ishođenja potrebnih suglasnosti na pojedine građevne zahvate u
prostoru, , prati izvršenje i obavlja poslove stručnog nadzora kod
investicija čiji nadzor nije povjeren drugim osobama
Prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike
prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i
gospodarskog razvitka, u području zaštite okoliša nositelj je
aktivnosti na provedbi politike zaštite okoliša u onolikoj mjeri koliko
je to posebnim propisima stavljeno u nadležnost jedinicama lokalne
samouprave, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, priprema
nacrte akata,

Priprema nacrte strateških dokumenata, programa, smjernica, općih i
provedbenih akata iz djelokruga Odsjeka, prati propise, daje
mišljenja i stavove o pitanjima iz djelokruga Odsjeka te po istima
surađuje s drugim službenicima i dužnosnicima,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika

Broj 1

30%

20%

10%

15%

10%

10%
5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

SAMOSTALNOST U
RADU

magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, najmanje četiri godine
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i
komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje nižom ustrojstvenom
jedinicom, POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL
certifikata ili drugi jednakovrijedan dokaz o znanju rada na računalu,
stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu
službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova
unutarnje ustrojstvene jedinice
stupanj samostalnosti u radu ograničen je povremenim nadzorom pružanjem
pomoći nadređenog rukovoditelja pri rješavanju složenih stručnih zadaća iz
djelokruga općine ili poslova usko povezanih s poslovima Općine

STUPANJ
SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih
unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog
tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

POTREBNO
STRUČNO ZNANJE
SLOŽENOST
POSLOVA
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I KOMUNIKACIJE
SA STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA
DONOŠENJE
ODLUKA

Broj radnog
mjesta: 5.

______________

Broj 1

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu
postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
te izravnu odgovornost za rukovođenje odgovarajućom unutarnjom
ustrojstvenom jedinicom

SAVJETNIK ZA UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA
II.

POTKATEGORIJA

RAZINA

Savjetnik
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Obavlja strateške, analitičko-planske i druge stručne poslove vezane
uz projekte Općine, radi na planiranju, upravljanu i vođenju
projekata u općinskoj upravi te u vezi s tim obavlja savjetodavne i
stručne poslove, koordinira i nadzire izvršavanje razvojnih strategija
te poslova vezanih uz projekte, prati pozive i natječaje te predlaže
aplikaciju i priprema dokumentaciju za apliciranje na raspisane
pozive i natječaje, priprema financijske i druge izvještaje projekta u
skladu s preuzetim obvezama po projektu, prati i kontrolira financije,
termine i kvalitetu projekata, organizira konferencije, edukacije,
radionice, treninge i druge načine osposobljavanja za pripremu,
provođenje, suradnju i jačanje osposobljenosti vezano uz projekte,
Koordinira i usmjerava rad na na zajedničkim razvojnim
strategijama i projektima Općine i drugih javnopravnih tijela i
ustanova, partnerskim projektima trgovačkih društava i ustanova u
vlasništvu Općine te udruga i institucija civilnog društva, prati
provedbu i nadzire izvršavanje poslova vezanih na projekte, prati
propise iz ovog područja, priprema izvješća, nacrte i prijedloge
odluka o projektima te nadzire izvršenje istih, obavlja poslove
implementacije projekata prema sklopljenim ugovorima i razmjene
iskustava, nadzire provođenje zadataka preuzetih od različitih
partnera, osigurava poštivanje vremenski zacrtanih rokova sukladno
opisu projekta,
Vodi postupke i donosi prvostupanjska rješenja u predmetima, vodi
postupke i rješava u neupravnim stvarima te vodi evidenciju i
provodi izvršenja vezano uz općinske projekte, strategije razvoja,
programske i planske dokumente,

KLASIFIKACIJSKI
RANG
5.
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

40%

20%

15%

***********************************************************************
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje
Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje

55

«Službeni glasnik»

______________

Obavlja upravne i druge poslove vezane uz društvene djelatnosti,
turizam, kulturu, udruge i institucije civilnog društva te priprema
izvješća, nacrte i prijedloge akata u vezi s ovim područjima,
samostalno vodi postupke i rješava u najsloženijim upravnim
stvarima, provodi izvršenja, priprema izvješća te vodi i ažurira
propisane evidencije,
Obavlja stručne poslova vezane uz očuvanje baštine, povijesnog,
kulturnog i graditeljskog nasljeđa te zaštitu spomenika kulture te
komunalnu i drugu infrastrukturu, priprema nacrte i prijedloge
akata, daje mišljenja iz navedenih oblasti,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika

Broj 1

10%

10%
5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje
tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
POTREBNO
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL
STRUČNO ZNANJE
certifikata ili drugi jednakovrijedan dokaz o znanju rada na
računalu, znanje engleskog jezika,
stupanj složenosti posla uključuje suradnju u izradi akata iz
SLOŽENOST
djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravni i drugih
POSLOVA
predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg
službenika
SAMOSTALNOST U uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg
RADU
službenika
STUPANJ
SURADNJE S
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar
DRUGIM TIJELIMA i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene
I KOMUNIKACIJE
informacija
SA STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
tupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
UTJECAJ NA
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i
DONOŠENJE
metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka
ODLUKA

Broj radnog
mjesta: 6.

KATEGORIJA
III

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE
SAMOUPRAVE I KOMUNALNI REDAR

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
KLASIFIKACIJSKI RANG
Stručni suradnik
8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
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Broj 1
posla

Vodi jednostavnije postupke i donosi prvostupanjska rješenja u
jednostavnijim predmetima iz djelokruga Odsjeka, vodi postupke i
rješava u neupravnim stvarima iz djelokruga rada Odsjeka,
izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda
te vodi evidenciju i izvršenje istih rješenja, vodi ovršne postupke
za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, prati naplatu,
priprema provedbene akte o otpisu, vodi i ažurira evidencije
obveznika plaćanja općinskih poreza.
Nadzire provedbu odluke o komunalnom redu, vodi postupke i
donosi akte komunalnog redarstva, surađuje pri izradi prijedloga i
nacrta akata iz oblasti komunalnog gospodarstva.
Izrađuje nacrte akata iz područja društvenih djelatnosti, priprema
nacrte i prati izvršenje programa javnih potreba iz područje
kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i
školstva, priprema, provodi i prati stipendiranje učenika i
studenata, potpore za novorođenčad, podmirenje troškova
stanovanja, jednokratne potpore i predškolske programe,
Prati poslove upravljanja stambenim zgradama u vlasništvu
Općine, raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve stambenih
zgrada, izrađuje nacrte odluka i akata iz područja stambenog
gospodarstva i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje
postojećih sa propisima, vodi evidenciju stanova u vlasništvu
Općine, priprema akte, prati i pomaže u radu Stambenoj komisiji
kod upravljanja, dodjele i prodaje stanova.
Priprema planove i nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora,
plaćenih i neplaćenih dopusta službenika i namještenika Općine,
vodi očevidnike i službene evidencije za potrebe Općine, obavlja i
druge upravne i s njima povezane manje složene stručne poslove
u svezi rada tijela Općine i Odsjeka.
Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika.

40%

20%

15%

10%

10%

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
sveučilišni prvostupnik pravne struke ili stručni prvostupnik pravne
POTREBNO
struke, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim
STRUČNO
poslovima,
ZNANJE
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, poznavanje rada na
računalu.
stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji
SLOŽENOST
zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno
POSLOVA
utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i
U RADU
uputama od strane nadređenog službenika;
STUPANJ
stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar
SURADNJE S
nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, učestala komunikacija sa
DRUGIM
strankama,
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TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE
SA STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA
DONOŠENJE
ODLUKA

Broj radnog
mjesta: 7.

KATEGORIJA
III.

______________

Broj 1

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

Broj izvršitelja: 2

REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
Referent

-

KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Obavlja stalnu i neposrednu kontrolu nad provođenjem Odluke o
komunalnom redu i s tim u vezi donosi odgovarajuća upravna
rješenja i optužne prijedloge, - predlaže pokretanje prekršajnog
postupka i izriče mandatne kazne, rješenjem naređuje fizičkim i
pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
Organizira, provodi i nadgleda poslove u svezi s javnom rasvjetom,
održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
čišćenje javno-prometnih površina, održavanje prometnica i svih
javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Općine, prigodnu
iluminaciju i dekoraciju Općine, sanacijom deponija i divljih
odlagališta,
Obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, kao i
donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti
komunalnog redarstva, korištenja i zakupa javnih površina, prati,
organizira i provodi propise u vezi dobrobiti životinja, pasa lutalica i
zbrinjavanja lešina sa javnih površina,
Obavlja nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti
komunalnog gospodarstva, surađuje pri izradi prijedloga i nacrta
akata iz oblasti komunalnog gospodarstva Vodi propisane očevidnike
i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupke radi utvrđivanja
činjenica i kojima se ne vode službeni očevidnici i izdaje
odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama, podnosi izvješća tijelima
općine iz ove oblasti,
Obavlja tehničke poslove i poslove neposredne nabave za potrebe

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

30%

20%

20%

15%

10%
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______________

Broj 1

Općine, poslove zaštite od požara te zaštite i spašavanja, obavlja
tehničke poslove zaštite na radu,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
Srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke, najmanje 1
POTREBNO
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
STRUČNO ZNANJE
Posebni uvjeti: položen državni ispit, poznavanje rada na
računalu
Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju
SLOŽENOST
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih
POSLOVA
tehnika
SAMOSTALNOST U
Uključuje nadzor i upute nadređenog službenika
RADU
STUPANJ
SURADNJE S
Uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
DRUGIM TIJELIMA I
upravnog tijela.
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik
UTJECAJ NA
radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda
DONOŠENJE
rada i stručnih tehnika
ODLUKA

Broj radnog
mjesta: 8.

KATEGORIJA
III.

REFERENT - POLJOPRIVREDNI I
KOMUNALNI REDAR
Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
Referent
Opis poslova radnog mjesta

Broj izvršitelja: 1

KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

Nadzire provođenje agrotehničkih mjera i mjera uređivanja i održavanja
poljoprivrednih rudina propisanih općinskom odlukom o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, te izrađuje zapisnike o utvrđenom stanju,
rješenjem naređuje poduzimanje agrotehničkih mjera i mjera uređivanja i
održavanja poljoprivrednih rudina korisnicima i vlasnicima poljoprivrednog
zemljišta, te poduzima druge mjere na koje je ovlašten općinskom odlukom.,
obavlja stalnu i neposrednu kontrolu nad provođenjem Odluke o komunalnom redu i
s tim u vezi donosi odgovarajuća upravna rješenja i optužne prijedloge, - predlaže
pokretanje prekršajnog postupka i izriče mandatne kazne, rješenjem naređuje
fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

30%
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Obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina korištenja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bilje, vodi i
ažurira evidencije poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u pripremi nacrta akata u
vezi poljoprivrednog zemljišta, organizira, provodi i nadgleda poslove u svezi s
javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
čišćenje javno-prometnih površina, održavanje prometnica i svih javnih pješačkih
komunikacija u nadležnosti Općine, prigodnu iluminaciju i dekoraciju Općine,
sanacijom deponija i divljih odlagališta, obavlja nadzor nad provođenjem zakona i
drugih propisa iz oblasti komunalnog gospodarstva, vodi propisane očevidnike i
izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se
ne vode službeni očevidnici i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
podnosi izvješća tijelima općine iz ove oblasti
Izrađuje redovita izvješća o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim
mjerama, te o istome izvještava poljoprivrednu inspekciju u nadležnoj područnoj
jedinici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, obavlja
operativne i druge poslove i zadatke za tijela Općine, obavlja radnje u upravnom
postupku do donošenja rješenja, kao i donosi rješenja u jednostavnijim upravnim
stvarima iz nadležnosti komunalnog redarstva, korištenja i zakupa javnih površina,
prati, organizira i provodi propise u vezi dobrobiti životinja, pasa lutalica i
zbrinjavanja lešina sa javnih površina,
Surađuje s drugim službenicima i drugim tijelima Općine po pitanjima
poljoprivrednog zemljišta, daje podatke i priprema podloge za izradu programa,
projekata i strateških dokumenata vezano uz poljoprivredno zemljište, priprema
nacrte akata i drugu dokumentaciju te vodi evidencije i obavlja poslove arhiviranja
podataka vezanih uz poljoprivredu, obavlja tehničke poslove i poslove neposredne
nabave za potrebe Općine, poslove zaštite od požara te zaštite i spašavanja, obavlja
tehničke poslove zaštite na radu,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika

Broj 1

30%

20%

15%

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO
STRUČNO ZNANJE
SLOŽENOST
POSLOVA
SAMOSTALNOST U
RADU
STUPANJ
SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA
DONOŠENJE
ODLUKA

Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema poljoprivredne ili druge
prirodoslovne i tehničke ili društvene struke, najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima, POSEBNI UVJETI :položen državni s
ispit, poznavanje rada na računalu,
Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

Uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.

Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu
primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
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3. ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I
IMOVINU
Broj radnog
mjesta: 9.

KATEGORIJA
I.

VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN,
FINANCIJE, GOSPODARSTVO I
IMOVINU
Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
Rukovoditelj

1.

Broj izvršitelja: 1

KLASIFIKACIJSKI
RANG
4.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Rukovodi Odsjekom, organizira i usklađuje rad Odsjeka, surađuje s
drugim upravnim tijelima na pripremi proračunske dokumentacije,
vodi knjigovodstvo imovine Općine te koordinira izradu popisa
imovine Općine,
Vodi računovodstvo Općine, izrađuje izvještaje o financijskom stanju,
bilance i prateće evidencije, obračuna plaće i naknade za zaposlenike,
izvještava o ispunjenju uvjeta za naplatu sredstava osiguranja i/ili
prisilnu naplatu prihoda Općine, priprema financijsku dokumentaciju
u postupcima ovrhe i sastavlja izvješća o provedenim postupcima
ovrhe te naplati javnih prihoda,
Pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima,
surađuje s pročelnikom i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela
na pripremi dokumentacije na poslovima financijskog planiranja i
analize,
Obavlja poslove povezane s programima poticanja poduzetništva i
gospodarstva, surađuje na poslovima izrade strateških, planskih i
operativnih dokumenata općinske uprave u dijelu financijskog
planiranja i analize,,
Surađuje s pročelnikom Upravnog odjela na poslovima financijskog
planiranja i analize, obavlja druge srodne poslove po nalogu
pročelnika Upravnog odjela,

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla
30%

45%

10%

10%

5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje
četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za
POTREBNO
uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom
STRUČNO ZNANJE
upravnog tijela,
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL
certifikata ili drugi jednakovrijedan dokaz o znanju rada na
računalu,
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SAMOSTALNOST U
RADU
STUPANJ
SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA
DONOŠENJE
ODLUKA

KATEGORIJA
II.

Broj 1

stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja
poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i
obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je
ograničena povremenim nadzorom i pomoći
nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema

SLOŽENOST
POSLOVA

Broj radnog
mjesta: 10.

______________

stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte
unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim
jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i
postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u
odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama;

VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ
PROJEKATA
Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
Viši stručni
suradnik

-

Broj izvršitelja: 1

KLASIFIKACIJSKI
RANG
6.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Obavlja suradničke poslove na planiranju, upravljanu i vođenju
projekata u općinskoj upravi te u vezi s tim obavlja operativne i
stručne poslove, svakodnevno prati pozive i natječaje, izvještava i
priprema nacrte i podloge za apliciranje na raspisane pozive i
natječaje za EU i druge međunarodne projekte, operativno dogovara i
uspostavlja komunikaciju među partnerima na projektima,
koordinaciju i raspodjelu odgovornosti u skladu sa opisom projekta,
surađuje na izradi i provedbi investicijskih planova, vodi evidencije i
obavlja poslove arhiviranja podataka projekata, osigurava da se
dostava i odobrenja financijske popratne dokumentacije za troškove
projekata odvija u skladu sa postavljenim rokovima,
Vodi postupke i donosi prvostupanjska rješenja u predmetima, vodi
postupke i rješava u neupravnim stvarima te vodi evidenciju i provodi
izvršenja vezano uz razvoj poduzetništva, vodno gospodstvo,
energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i gospodarenje

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

30%

20%
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otpadom iz nadležnosti Općine, priprema nacrte i prijedloge akata,
daje mišljenja iz navedenih oblasti,
Izrađuje i prati provedbe mjera razvoja poduzetništva, vodnog
gospodarstva, energetske učinkovitosti, obnovljive izvore energije i
gospodarenje otpadom, prati propise iz ovog područja, te nadgleda
izvršenje istih, priprema i obavlja upravne, analitičko-planske i druge
stručne poslove vezane uz dodjeljena područja iz nadležnosti Općine,
Obavlja poslove vezane uz uspostavljanje lokalne mreže za trajno
praćenje (monitoring) stanja u okolišu na području Općine (kakvoća
zraka, kakvoća lokalnih površinskih voda i voda za piće iz pojedinih
izvorišta koji nisu dio javnog sustava vodoopskrbe, onečišćenja tla, te
katastarske buke), pravovremeno provodi postupak i riješava te
izvještava u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama,
Samostalno vodi postupak i rješava u najsloženijim upravnim
stvarima, provodi izvršenja, pripema izvješća te vodi i ažurira
propisane evidencije iz dodjijeljenih područja,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika

20%

10%

10%
10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
POTREBNO
POSEBNI UVJETI: položen državni ispit, posjedovanje ECDL
STRUČNO ZNANJE
certifikata ili drugi jednakovrijedan dokaz o znanju rada na
računalu, znanje engleskog jezika u čitanju i pisanju
SLOŽENOST
stupanj složenosti posla uključuje stalne složenije upravne i stručne
POSLOVA
poslove unutar upravnog tijela,
SAMOSTALNOST U
stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti
RADU
nadzor i upute nadređenog službenika,
STUPANJ SURADNJE stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar
S DRUGIM TIJELIMA nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu
I KOMUNIKACIJE
komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili
SA STRANKAMA
razmjene informacija
STUPANJ
ODGOVORNOSTI I
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne
UTJECAJ NA
resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih
DONOŠENJE
postupaka i metoda rada
ODLUKA

Broj radnog mjesta:
11.

KATEGORIJA
III

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Osnovni podaci o radnom mjestu
POTKATEGORIJA
RAZINA
Referent
-

Broj izvršitelja: 1

KLASIFIKACIJSKI RANG
11.

Opis poslova radnog mjesta
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OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Obavlja poslove knigovodstva, likvidature, obračun plaća, obračun
materijalno-financijskih poslova za potrebe Općine, kontrolira i knjiži ulazne
i izlazne račune Općine, priprema podatke o potraživanjima i dugovanjima
za potrebe periodičnog izvještavanja i kontrole te vodi računa o poduzimanju
mjera za naplatu potraživanja,
Priprema podloge za izvršenje i izvješća unutarnjeg nadzora i vodi evidenciju
za potrebe unutarnjeg nadzora, priprema i prati te vodi brigu o mjesečnom
blagajničkom poslovanju, vodi mjesečni promet ulaznih i izlaznih računa,
obavlja računsku kontrolu računa isplata i uplatate te vodi brigu i upozorava
na pravovremenost isplate i naplate računa,
Vodi poslove i evidencije komunalne naknade i naknade za uređenje voda za
poslovne prostore, vrši obračun kamata za poslovni prostor, sastavlja
mjesećna izvješća prema Hrvatskim vodama o naplati naknade za uređenje
voda za stambeni i poslovni prostor, sudjeluje u izradi izvješća, periodičnih
obračuna i završnih računa, upisuje podatke u odgovarajuće očevidnike
sukladno računovodstvenim i knjigovodstvenim propisima, vodi poslove i
evidencije komunalne naknade i naknade za uređenje voda za poslovne
prostore, vrši obračun kamata za poslovni prostor,sastavlja mjesečna izvješća
prema Hrvatskim vodama o naplati naknade za uređenje voda za stambeni i
poslovni prostor,
Sudjeluje u izradi izvješća, periodičnih obračuna i završnih računa, upisuje
podatke u odgovarajuće očevidnike sukladno računovodstvenim i
knjigovodstvenim propisima, sudjeluje u izradi izvješća, periodičnih
obračuna i završnih računa, upisuje podatke u odgovarajuće očevidnike
sukladno računovodstvenim i knjigovodstvenim propisima,
Izvršava narudžbe, zaprima i vodi brigu o nabavi uredskog materijala, sitnog
inventara i opreme, materijala za čišćenje i sanitarnog materijala, brine o
nabavi potrošne robe i reprezentacije,
Obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika

Broj 1
Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog
posla

30%

25%

20%

15%

5%
5%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
Srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog
POTREBNO STRUČNO
iskustva na odgovarajućim poslovima,
ZNANJE
Posebni uvjeti: položen državni ispit, poznavanje rada na računalu
Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju
SLOŽENOST POSLOVA
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U
Uključuje nadzor i upute nadređenog službenika
RADU
STUPANJ SURADNJE S
DRUGIM TIJELIMA I
Uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
KOMUNIKACIJE SA
upravnog tijela.
STRANKAMA
STUPANJ
Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te
ODGOVORNOSTI I
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih
UTJECAJ NA
tehnika
DONOŠENJE ODLUKA
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5.
Na temelju članka 48Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.), članka 9. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 28/10.) i
članka 51. Statuta općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18.,
03/18.-pročišćeni tekst, 2/20, 2/21), općinski načelnik Općine Bilje donosi

ODLUKU
o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bilje
I.
Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bilje određuje se u visini osnovice utvrđene za izračun plaća državnih službenika uz
primjenu proračunskih ograničenja plaća sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
II.
Ova odluka stupa na snagu istekom osmog dana od dana objavit u „Službenom
glasniku Općine Bilje.
Obrazloženje
Člankom 9 Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, br. 28/10.) propisano je da se osnovica za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave utvrđuje kolektivnim ugovorom, a ako istim nije utvrđena, utvrđuje ju odlukom
župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.
Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bilje, KLASA: 006-04/04-01/2, Ur.broj:2100/02-02-18-21 od 23.11.2018.godine, u
članku 41. ugovoreno je da se kao osnovica za izračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje uzima, minimalno ona, utvrđena za izračun plaća
državnih službenika uz primjenu proračunskih ograničenja plaća sukladno Zakonu o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Slijedom navedenoga, odlučeno je kako je navedeno u izreci ove Odluke.
Klasa: 120-01/22-02/1
Urbroj: 2158-9-02-22-1
Bilje, 20. siječnja 2022. godine.
Općinski načelnik
Željko Cickaj ,iur.v.r.
***************************
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