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1. 
Na temelju članka 31. Statuta 

Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 32. sjednici održanoj dana 13.02. 
2012. godine, donosi 
 

Odluku  
o dopuni odluke o provođenju postupka 
javnog prikupljanja ponuda za odabir 

nositelja projekta Ribarska kuća – 
Kopačevo klasa:360-01/10-01/3 

ur.broj:2100/02-10-1 
 

I. 
Odluka o provođenju postupka javnog 
prikupljanja ponuda za odabir nositelja 
projekta Ribarska kuća – Kopačevo 
klasa:360-01/10-01/3 urbroj:2100/02-10-1 
od dana 06.10.2010.g. dopunjuje se tako da 
se iza točke I. dodaju nova točka II. i III. 
koje glase: 
 

„II. 
Projekt Ribarska kuća Kopačevo provest 
će se dodjelom prava građenja na k.č.br. 
652 k.o. Kopačevo u vlasništvu Općine 
Bilje na rok od 15 + 1 godina za izgradnju 
ugostiteljskog objekta „Ribarska kuća 
Kopačevo“.“  
 

III. 
U prilogu ove odluke nalazi se Projekt 
Ribarska kuća Kopačevo i čini njezin 
sastavni dio.“. 

 
II. 

Dosadašnja točke II.postaje točka IV. i 
mijenja se na način da  sada glasi: 
 

„IV. 
Imenuje se povjerenstvo u slijedećem 
sastavu: 

1. Atila Varga  
2. Ružica Bilkić  
3. Čabo Cickai  
4. Svjetlana Virovkić  
5. Dubravka Jovanović  

sa zadatkom da sukladno Zakonu provede 
postupak javnog prikupljanja ponuda za 
odabir nositelja projekta iz članka 1. ove 
odluke i donese potrebne odluke za 
njegovo provođenje, te da nakon 
provedenog postupka Općinskom vijeću 
podnese prijedlog odluke o odabiru. 
 
Za stručne poslove vezano uz navedeni 
projekt zadužuje se jedinstveni upravni 
odjel  Općine Bilje.“ 

 
III. 

Dosadašnja točka  III. Odluke ostaje 
neizmijenjena i postaje točka  V. Odluke. 
 

IV. 
Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Općine Bilje.  
 
KLASA: 360-01/10-01/3 
URBROJ: 2100/02-11-4 
Bilje, 13.veljače  2012. godine 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
 
2. 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj 
05/09) Općinsko vijeće Općine Bilje na 32. 
sjednici održanoj dana  13.02.2012. godine 
donosi slijedeći 
 

ZAKLJUČAK O 
PRIMANJU K ZNANJU ZAKLJUČKA 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA 
UTVRĐENIH U 

PRORAČINU OPĆINE BILJE ZA 2011. 
GODINU 

 
Članak 1. 

Prima se k znanju zaključak o 
preraspodjeli sredstava utvrđenih u 
Proračunu Općine Bilje za 2011. godinu. 
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Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Bilje. 
 
 
******************************** 
 

Klasa: 400-08/10-01/1 
Urbroj: 2100/02-11-  
Bilje, 13.02.2012.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK 

Željko Cickaj, v.r.  
**********************************

 
 
  Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“broj 87/08) , članka 10. 
Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bilje za 2011. godinu („Službeni glasnik Općine 
Bilje“ broj 20/10) članka 49. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik Općine Bilje“ 05/09) 
načelnica Općine Bilje donijela je dana 20. prosinca 2011. godine 
 
 

ZAKLJUČAK 
o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011. godinu 

 
 

1. Sukladno članku 46. Zakona o proračunu i članku 10. Odluke o izvršenju proračuna 
Općine Bilje za 2011. godinu vrši se preraspodjela sredstava kako slijedi: 

 
Razdjel/ 
glava 

Program/projekt Plan za 2011. Povećanje/ 
smanjenje 

Novi plan za 
2011. 

Razdjel 01 
Glava 01 

Općina Bilje    

322 Propan plin za čajnu kuhinju 200,00 130,00 330,00 
322 Gorivo za službeno vozilo 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
322 Gorivo za grijanje prostorija 30.000,00 8.000,00 38.000,00 
322 Propan plin za spremnik u domu i vrtiću 35.000,00 15.000,00 50.000,00 
323 Održavanje službenog vozila 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
323 Ostale usluge održavanja 100.000,00 20.000,00 120.000,00 
323 Kulturne manifestacije 400.000,00 200,00 400.200,00 
323 Najam fotokopirnog stroja 35.000,00 2.000,00 37.000,00 
323 Naknada 5% prihoda za usluge porezne uprave 7.000,00 1.000,00 8.000,00 
329 Troškovi izbora 50.000,00 1.000,00 51.000,00 
329 Ostale naknade 10.000,00 20.500,00 30.500,00 
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 25.000,00 125.000,00 
352 Subvencije Komunalno-Bilje d.o.o.-materijalni rash. 550.000,00 -27.500,00 522.500,00 
352 Subvencije Komunalno-Bilje d.o.o.-učeničke karte 330.000,00 -16.500,00 313.500,00 
352 Subvencije Razvojna agencija Općine Bilje 363.350,00 120.000,00 483.350,00 
421 Projekt Centar 1 - Bilje 294.500,00 -14.725,00 279.775,00 
421 Projekt Centar 2- Bilje 121.850,00 -6.092,50 115.757,50 
421 Ribarska kuća Kopačevo 118.750,00 -5.937,50 112.812,50 
421 Centar Vardarac – otkup nekretnine 380.000,00 -19.000,00 361.000,00 
421 Otkup zemljišta u Lugu 237.500,00 -11.875,00 225.625,00 
421 Projekt Livadska ulica Lug 80.750,00 -4.037,50 76.712,50 
426 Prostorno planska dokumentacija 275.000,00 -13.750,00 261.250,00 
421 Gospodarska zona 247.000,00 -9.992,54 237.007,46 
323 Sanacija divlje deponije u Lugu 260.000,00 -13.000,00 247.000,00 
Glava 05 Održavanje komunalne infrasrukture    
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323 Održavanje javnih površina 660.000,00 1.000,00 661.000,00 
323 Opskrba vodom 12.000,00 23.000,00 35.000,00 
421 Kružni tok 1.880.000,00 -94.000,00 1.786.000,00 
Glava 07 Rekreacija, kultura i religija    
381 HVIDRA Bilje 10.000,00 1.016,74 11.016,74 
Razdjel 03 
Glava 01 

Jedinstveni upravni odjel    

311 Plaće za redovan rad 1.348.734,00 -67.436,70 1.281.297,30 
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 10.000,00 60.000,00 
321 Službena putovanja 15.000,00 25.000,00 40.000,00 
321 Naknade za prijevoz 27.000,00 8.000,00 35.000,00 
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000,00 15.000,00 115.000,00 
     
 Ukupno razdjel 01 i 03 8.143.634,00 - 8.143.634,00 
 
 
 

2. Ovaj Zaključak je sastavni dio Proračuna Općine Bilje za 2011. godinu. 
 

3. O zaključku iz prethodne točke načelnica Općine Bilje izvijestiti će Vijeće Općine  
            Bilje. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Bilje. 

 
 
Klasa: 400-08/10-01/1 
Urbroj: 2100/02-11-42 
Bilje, 20.12.2011.g.          
      Načelnica 
                                                                  Ružica Bilkić,oec.v.r. 
*************************************************************************** 
 
    
3.
 

Temeljem članka 31. Statuta Općine 
Bilje (“Službeni glasnik Općine Bilje” broj 
05/09.) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj  
32. sjednici održanoj dana 
13.2.2012.godine, donosi 
 

PRAVILNIK 
o isplati pomoći roditeljima novorođene 
djece na području Općine Bilje u 2012. 

godini 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i 
postupak odobravanja sredstava pomoći 
roditeljima 

 
novorođene djece na području Općine Bilje 
u 2012. godini. 

 
Članak 2. 

 
U cilju demografske obnove i povećanja 
nataliteta na području Općine Bilje, Općina  
dodjeljuje novčanu pomoć roditeljima 
novorođene djece na području Općine Bilje 
u 2012.godini. 
Roditeljima novorođene djece na području 
Općine Bilje u 2012. godini, Općina 
dodjeljuje novčanu pomoć u iznosu od 
1.000,00 kuna po djetetu koje je rođeno u 
razdoblju od 1. siječnja 2012. do 
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31.prosinca 2012. godine, bez obveze 
povrata. 

Članak 3. 
 

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za 
novorođenče rođeno u protekloj godini može 
se podnijeti do 31.siječnja tekuće godine. 

 
Članak 4. 

 
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći mogu 
podnijeti roditelji novorođenog djeteta uz 
uvjet da oba roditelja imaju prebivalište i  
borave na području Općine Bilje. 
Kada zahtjev podnosi samohrani roditelj 
isti mora imati prebivalište i  boraviti na 
području Općine Bilje. 
 

Članak 5. 
 

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za 
novorođeno dijete podnosi se Načelnici 
Općine. 
Načelnica  svojom Odlukom utvrđuje 
ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane 
pomoći za novorođeno dijete. 
Odobrena sredstava novčane pomoći za 
novorođeno dijete isplaćuju se na 
žiro/tekući  račun roditelja – podnositelja 
zahtjeva. 

Članak 6. 
 

Korisnici sredstava za dodjelu novčane 
pomoći za novorođeno dijete podnose 
zahtjeve na obrascu koji je sastavni dio 
ovog Pravilnika 
 
Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći za 
novorođeno dijete podnositelj zahtjeva 
mora priložiti: 
1. Izvadak iz matice rođenih za 
novorođeno dijete, 
2. Potvrda o prebivalištu djeteta,   
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja, 
4. Naziv i broj računa banke i broj računa 
podnositelja zahtjeva na koji će biti 
isplaćena sredstava novčane pomoći. ( 
žiro-račun); 
 

Članak 7. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove 
vezane uz primjenu ovog Pravilnika 
obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje. 

 
Članak 8. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
nakon objave u “Službenom glasniku” 
Općine Bilje, a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2012. godine. 
 
Klasa:550-01/10-01/3 
Urbroj:2100/02-12-8 
Bilje, 13.2.2012.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
4. 

Na temelju članka 30. Zakona o 
financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (»Narodne 
novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 
147/03, 132/06 i 26/07 – Odluka Ustavnog 
suda RH i  73/08) i članka 31 Statuta 
Općine Bilje  ( „Službeni glasnik“ Općine 
Bilje, broj : 05/09), Općinsko vijeće 
Općine Bilje  na svojoj 32.sjednici 
održanoj 13.02.2012. god., donosi 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 
ODLUKE O  

OPĆINSKIM POREZIMA  
 

    Članak 1. 
 

Članak 2. Odluke o općinskim  porezima  
(» Službeni glasnik« Općine Bilje, br.: 
6/01. i 7/01.) mijenja se i glasi:  
1. porez na potrošnju 
2. porez na kuće za odmor 
3. porez na tvrtku odnosno naziv 
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4. porez na korištenje javnih površina 
5. prirez porezu na dohodak 
 

Članak 2. 
 

Briše se podnaslov  IV. POREZ NA 
NEOBRAĐENO OBRADIVO 
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE i  
članci 5., 6., 7., 8., 9.. 

 
Članak 3. 

 
Briše se podnaslov V. POREZI NA 
KORIŠTENJE PODUZETNIČKE 
NEKRETNINE i članci:11., 12. i 13.. 

 
Članak 4. 

 
Briše se podnaslov VI. POREZ NA 
NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO 
ZEMLJIŠTE i članci :14., 15.i 16.. 
 

Članak 5. 
 

U članku 21. točka 5. mijenja se na način 
tako da sada glasi : 
  „ ugostiteljske vrtove po m2 : 
 u vremenu od 15.03.- 15.10..............4,00 
kn mjesečno 
 
 u vremenu od 15.10.-15.03..............2,00 
kn  mjesečno, 
 
a  iza broja  7. dodaje  se  
 
„8. postavljanje reklamnih panoa – tabli                
20% godišnje od  iznosa godišnjeg 
zakupa.“                                                                                   

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u »Službenom glasniku « 
Općine Bilje, a objavit će se i u »Narodnim 
novinama « . 
 
Klasa:410-19/01-01/2 
Urbroj: 2100/02-12-6 
Bilje, 13.02.2012.g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 

 
5. 

Na osnovu odredbe članka 28. 
stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ broj: 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 
31. Statuta Općine Bilje („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje, broj. 05/09.), a na 
prijedlog načelnice Općine Bilje Općinsko 
vijeće na svojoj  32.sjednici održanoj dana  
13. veljače 2012. godine usvojilo je: 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU 
OPĆINE BILJE U 2011. GOD. 

 
 
UVOD: 
 
 Sustav zaštite i spašavanja je 
uređen  Zakonom o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.). Zakonom je određeno da 
u ostvarivanju prava i obveza u području 
zaštite i spašavanja, predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje u 
cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i 
spašavanja, te donose smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja. 
 
 Općina Bilje, u okviru svojih prava 
i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom 
provodi, uređuje, planira , organizira i 
financira zaštitu i spašavanje na svom 
području. 
 
 Bitne ugroze  na području Općine 
Bilje su poplave, požari, poremećaji u eko-
sustavu i okolišu. 
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 Ova Analiza uključuje sve poduzete 
aktivnosti u području zaštite i spašavanja u 
navedenom vremenskom razdoblju. 
 
 
PLANSKI DOKUMENTI: 
 
 Temeljem odredbi članka 28. do 
članka 29. b. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.) u 2011. godini Općina 
Bilje je donijela slijedeće akte iz područja 
zaštite i spašavanja: 
 

- Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Bilje za 2011. 
godinu. KLASA: 810-01/11-01/1, 
URBROJ: 2100/02-11-2 od 28. 
ožujka 2011. godine. 

 
- Plan rada Stožera zaštite i 

spašavanja za 2011. godinu. 
KLASA: 214-02/11-01/1, 
URBROJ: 2100/02-11-3 od 06. 
travnja 2011. godine. 

 
- Poslovnik o radu Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Bilje. KLASA: 
810-01/09-01/1, URBROJ: 
2100/02-11-67 od 22. travnja 2011. 
godine. 

 
- Plan operativne provedbe Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od  interesa 
za RH na području Općine Bilje u 
2011. godini. KLASA: 214-02/11-
01/1, URBROJ: 2100/02-11-4 od 
26. travnja 2011. godine. 

 
- Odluka o smotri postrojbe CZ opće 

namjene Općine Bilje. KLASA: 
810-01/10-01/1, URBROJ: 
2100/02-11-8 od 13. lipnja 2011. 
godine. 

 
- Plan rada zimske službe Općine 

Bilje za 2011/2012. godine. 

KLASA: 363-05/11-01/3, 
URBROJ: 2100/02-11-2 od 26. 
listopada 2011. godine. 

 
- PROCJENU ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća Općine 
Bilje i zahtjeve zaštite i spašavanja 
u dokumentima prostornog 
uređenja. KLASA: 810-01/09-01/1, 
URBROJ: 2100/02-11-87 od 18. 
studenog 2011. godine. 

 
- Mjere zaštite i spašavanja u 

nepovoljnim vremenskim uvjetima 
za 2011/2012. godinu. KLASA: 
810-01/11-01/2, URBROJ: 
2100/02-11-2 od 29. studenog 
2011. godine. 

 
- Odluka o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje Općine Bilje, KLASA: 
810-01/09-01/1, URBROJ: 
2100/02-11-89 od 05. prosinca 
2011. godine.  

 
 

STANJE PO VAŽNIJIM 
SASTAVNICAMA SUSTAVA  

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

1.  Stanje sustava zaštite i spašavanja 
 
 Dosadašnje stanje organiziranosti 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bilje karakterizira činjenica da je 
provođen sukladno Zakonu o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ broj: 
174/04., 79/07., 38/09. i127/10.) 
 
 Pravilnikom o metodologiji za 
izradu Procjene ugroženosti i Planova 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
broj: 38/08.), izrađena je Procjena  
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
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velikih nesreća koja je dobila suglasnost 
DUZS, Područni ured Osijek, i koju je 
Općinsko vijeće usvojilo i donijelo 
Zaključak o prihvaćanju na svojoj 28. 
sjednici od 28. studenog 2011. godine. 
 
2.  Stožer zaštite i spašavanja 
 
 Stožer zaštite i spašavanja obavlja 
poslove i aktivnosti upravljanja i 
usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i 
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa 
zajednice u slučajevima izravne prijetnje 
katastrofe i velikih nesreća , s ciljem 
sprječavanja istih. 
 
 Stožer zaštite i spašavanja se 
aktivira kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velikih nesreća. 
Stožer je u 2011. godini održao dvije 
sjednice. Na drugoj sjednici od 22. travnja  
2011. godine Stožer je razmatrao te usvojio 
Plan rada Stožera za 2011. godinu. usvojen 
je i Poslovnik o radu Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Bilje. Predložen je na 
usvajanje Plan operativne provedbe 
programa aktivnosti za 2011. godinu za 
provođenje mjera zaštite od požara u 
predžetvenom i žetvenom periodu, te 
utvrđivanje Zapovjednog mjesta kao 
središnjeg mjesta za vođenje redovitih 
aktivnosti prema Planu operativne 
provedbe programa. 
 
 Na sjednici od 07. lipnja 2011. 
godine predstavnik ovlaštenika za izradu 
Procjene  održao je kratku prezentaciju iste 
nakon suglasnosti DUZS, Područni ured 
Osijek. Na dnevnom redu je bila točka o 
smotriranju postrojbe CZ opće namjene, 
Odluke o smotriranju koju donosi čelnik 
Općine i konkretiziranju točnog datuma 
smotriranja postrojbe. 
 
 Redovito je vođeno ažuriranje svih 
podataka i članova Stožera. 
 
 
 

3.  Civilna zaštita 
  
 Vrsta, ustroj i broj pripadnika 
postrojbe CZ ON za područje Općine Bilje 
određen je temeljem nove Procjene 
ugroženosti. 
 
 Općina Bilje izvršila je širi popis 
v/o s mjestom prebivališta. Raspoređivanje 
obavlja DUZS, Područni ured Osijek u 
suradnji sa MORH-e, Područni Odjel za 
poslove obrane Osijek. 
 
 Nadnevka 28. lipnja izvršeno je 
smotriranje i priopćenje RR vojnim 
obveznicima u postrojbu CZ ON Bilje. Na 
smotriranju se odazvao 21 pripadnik, a 
priopćeno je 20 RR u postrojbi CZ ON 
Bilje. U pripravi je još 9 v/o za popunu 
postrojbe. 
 
 Mobilizaciju postrojbi CZ ON 
provodi načelnica Općine Bilje, a mogu je 
naložiti i iz DUZS. Sve troškove 
mobiliziranih postrojbi snosi onaj tko vrši 
mobilizaciju postrojbi. 
 
4.  Vatrogastvo 
 
 Dana 27. srpnja 2011. godine 
održana je osnivačka skupština Vatrogasne 
zajednice Bilje u čijem sastavu se nalazi: 

- DVD Bilje 
- DVD Vardarac 
- DVD Lug 
- DVD Kopačevo 

 
Rješenjem Ureda državne uprave u 

Osječko-baranjskoj županiji, ispostava B. 
Manastir odobren je upis VZO Bilje u 
registar udruga RH. Planirano je da se 
tijekom 2011. godine donese novi Plan 
zaštite od požara i procjena ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija, što nije 
urađeno, te će se taj postupak planirati u 
Smjernicama za 2012. godinu. 

 
Dobrovoljna vatrogasna društva 

izlaze na požarne i tehničke intervencije i 
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sve su zadaće obavile stručno i efikasno, 
što je rezultiralo vrlo uspješnim stanjem 
protupožarne zaštite na cijelom području 
Općine Bilje. 

 Općina Bilje u svom 
proračunu osigurava dostatna sredstva za 
rad vatrogastva, za požarne i tehničke 
intervencije, za kupovinu materijalnih 
sredstava, te za organiziranje dežurstava u 
predžetvenom i žetvenom periodu. 

 
 
5.  Službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovite djelatnosti 
 
 Načelnica Općine Bilje donijela je 
Odluku o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje Općine 
Bilje u kojoj su navedene i pravne osobe 
koje djeluju na području Općine Bilje: 
 

1. Dom zdravlja B. Manastir 
2. Veterinarska stanica B. Manastir 
3. JU Park prirode „Kopački rit“ 
4. „Vodoopskrba“ d.o.o. Darda 
5. Robert-line iz Bilja 

 
Planom zaštite i spašavanja (civilne 

zaštite) utvrdit će se način dogradnje i 
jačanja dijela njihove sposobnosti. 

Naročitu pozornost obratiti na 
civilne udruge koje djeluju na području 
Općine Bilje, a koje su na proračunskim 
sredstvima da se u danom trenutku mogu 
uključiti u sustav zaštite i spašavanja.  

 
 

6.  Financiranje sustava zaštite i 
spašavanja 
 
 Planirana financijska sredstva 
temeljem Smjernica za 2011. godinu za 
organizaciju i sustav zaštite i spašavanja na 
području Općine Bilje utrošena  sukladno 
odluci predstavničkog tijela Općine Bilje. 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
 Temeljem ovog uvida u stanje 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bilje može se zaključiti da je veliki 
pomak u radu na sustavu zaštite i 
spašavanja učinjen donošenjem i 
usvajanjem Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća što će uvelike pomoći u samom 
radu, izradi  Planova i preciziranim 
podacima. 
 
 Na osnovu iznesenog može se 
konstatirati da okosnicu svih organiziranih 
snaga za zaštitu i spašavanje čini 
vatrogastvo Općine Bilje. 
 
 Stanje zaštite i spašavanja u Općini 
Bilje ja na razini koje osigurava uspješno 
funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja, 
kada se radi redovitim situacijama i 
manjim nesrećama . 
 
 U situacijama koje bi se mogle 
okarakterizirati kao velike nesreće i 
katastrofe moglo bi se zasnivati na 
dodatnim operativnim  snagama zaštite i 
spašavanja šireg okruženja i viših razina, 
 
 
KLASA::810-01/11-01/1 
URBOJ: 2100/02-12-11 
Bilje, 13. veljača 2012. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
6. 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 
05/09.,) Općinsko vijeće Općine Bilje na 
svojoj 32. sjednici održanoj dana 13. 
veljače 2012. godine donosi slijedeću   
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ODLUKU O USVAJANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE BILJE U 2011. 
GODINI 

 
I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom na području 
općine Bilje u 2011. godini. 
 

II. 
Ova Odluka bit će objavljena u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
 
 
Klasa: 351-01/10-01/1 
Ur.broj: 2100/02-12-10 
Bilje, 13.veljače 2012.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
**********************************
  

IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE BILJE U 2011. 

GODINI 
 

Obveza izrade Plana gospodarenja 
otpadom za općinu određena je čl. 11. 
Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 
110/07, 60/08 i 87/09). Plan donosi 
Općinsko vijeće za razdoblje od osam 
godina. Općinski načelnik podnosi 
Izvješće o izvršenju Plana Općinskom 
vijeću do 30. travnja tekuće godine, za 
prethodnu godinu, te ga po usvajanju 
dostavlja upravnom tijelu županije.  

Plan gospodarenja otpadom u općini 
Bilje za razdoblje 2008.-2015. Općinsko 
vijeće usvojilo je na 18. sjednici 06. ožujka 
2008. godine. Objavljen je u Službenom 
glasniku br. 1/08. 

 
 

1. Sakupljanje komunalnog otpada 
 

 Komunalni otpad na području Općine 
Bilje temeljem koncesije sakuplja i 
odvozi poduzeće Baranjska čistoća 
d.o.o. za održavanje čistoće i 
odlaganje komunalnog otpada, Ulica 
Republike 11, Beli Manastir. 

 Odvoz komunalnog otpada iz 
domaćinstva i privrede obavlja se 
jedanput tjedno.  
Otpad se skuplja i iznosi u kantama od 
120 l, te se odvozi i zbrinjava na 
„Gradskom odlagalištu“ u Belom 
Manastiru, gdje je predviđena, nakon 
izgradnje regionalnog centra, 
pretovarna stanica.  
Procijenjeni slobodni kapacitet 
odlagališta do zatvaranja iznosi 58 000 
m3. 

 Način obračuna troškova skupljanja i 
odlaganja komunalnog otpada je 
volumen posude (120 l). 

 Dva puta godišnje (u proljeće i jesen) 
organizira se odvoz glomaznog otpada. 

 Organiziranim skupljanjem otpada iz 
domaćinstva obuhvaćeno je 99,7 % 
stanovništva općine Bilje. 

 Ukupna godišnja količina komunalnog 
otpada koja je sakupljena na području 
Općine Bilje i deponirana na 
„Gradskom odlagalištu“ Beli Manastir 
tijekom 2011. godine iznosi 719,42 
tone.  

 U srpnju 2011. godine u naselju 
Tikveš, koje zbog udaljenosti i malog 
broja stanovnika nije obuhvaćeno 
organiziranim (tjednim) skupljanjem 
otpada, postavljen je kontejner 
volumena 5m3 za odlaganje 
komunalnog otpada koje periodično 
odvozi Baranjska čistoća d.o.o.  

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

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

 
Svaki reciklažni otok sadrži:  

 1 spremnik za odvojeno 
sakupljanje starog papira (volumen 
2m3),  

 1 spremnik za ambalažno staklo 
(volumen 2m3),  

 1 spremnik za PET ambalažu 
(volumen 2m3),  

 1 spremnik za metalnu ambalažu 
(volumen 2m3) i  

 1 spremnik za stare baterije 
volumena 20 l.  

Putem reciklažnih otoka tijekom 2011. 
godine odvojeno je skupljeno:  

 8,31 tone otpadnog papira 
 6,17 tone ambalažnog stakla  
 1,49 tone PET-a i 
 0,07 tone metalne ambalaže 

 

Uslugu pražnjenja spremnika obavlja 
tvrtka Unijapapir d.d. za preradu i promet 
sekundarnih sirovina, Zagreb, Radnička 
cesta 22, s kojom je općina Bilje potpisala 
Ugovor o međusobnoj suradnji u 
skupljanju neopasnog otpada. U 2011. 
godini za pražnjenje spremnika utrošeno je 
4.294,96 kn iz proračuna općine Bilje.  
 
2.2.  S Veterinarskom stanicom Beli 
Manastir, Osječka 128 potpisan je Ugovor 
o izvođenju poslova higijeničarske službe 
na području općine Bilje - prikupljanje i 
zbrinjavanje lešina pasa i mačaka. 
 
2.3. Dva puta godišnje (u proljeće i jesen) 
organizira se odvoz glomaznog otpada 
putem tvrtke Baranjska čistoća d.o.o. 
 
3. Sanacija i zatvaranje „divljih“ 
odlagališta otpada 
 
U proteklom razdoblju izrađena je 
pripremna dokumentacija za sanaciju 
postojećeg privremenog odlagališta 

građevinskog otpada u Bilju koje je nastalo 
nakon mirne reintegracije na inicijativu 
Ministarstva obnove i razvitka za 
odlaganje građevinskog otpada.  
Prema izrađenom Programu sanacije 
procijenjeno je da bi troškovi sanacijskog 
postupka za navedenu lokaciju mogli 
iznositi oko 2.516.545,00 kuna s PDV-om. 
S obzirom na velika financijska sredstva 
koja su potrebna za sanaciju navedenog 
odlagališta u svibnju 2011. godine uputili 
smo zamolbu za sufinanciranje sanacije 
odlagališta prema Fondu za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost, čije su službene 
osobe u lipnju 2011. obavile očevid 
predmetne lokacije. Sanacija navedenog 
odlagališta predviđa se tijekom 2012. 
godine.  
 
4. Utrošena financijska sredstva u 2011. 
godini 
 
 Za sanaciju odlagališta otpada Općina 

Bilje utrošila je 105.819,63 kn tijekom 
2011. godine iz općinskog proračuna. 
Sredstva su utrošena za čišćenje 
onečišćenog okoliša i zbrinjavanje 
otpada nastalog nelegalnim odlaganjem 
te na održavanje privremenog 
odlagališta građevinskog otpada u Bilju 
gdje se otpad povremeno strojno ravna 
i sabija. Radove sanacije obavilo je 
Trgovačko poduzeće Komunalno-Bilje 
d.o.o. iz Bilja. 

 
 Za gospodarenje otpadom Općina Bilje 

utrošila je: 
 
 4.294,96 kn za trošak pražnjenja 

spremnika u sklopu reciklažnih otoka 
 6.851,10 kn za trošak nabave 

kontejnera volumena 5m3 za 
odlaganje komunalnog otpada u 
naselju Tikveš. 

 
 
Klasa: 351-01/10-01/1 
Urbroj: 2100/02-12-10 
Bilje, 13.veljače 2012.g. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
7. 

Temeljem članka 31. Statuta 
Općine Bilje  ( „Službeni glasnik“ Općine 
Bilje, broj  05/09),  Općinsko vijeće 
Općine Bilje  na svojoj 32. sjednici 
održanoj 13.02.2012. god. donosi 
 

ODLUKU 
o uporabi  grba i zastave Općine Bilje 

 
I. 

VMO Bilje zabranjuje se  daljnja  
upotreba službenog grba Općine Bilje na 
pečatu VMO Bilje , te ga se obvezuje na  
izradu novog pečata VMO Bilje u kojemu 
neće biti službenog grba Općine Bilje. 

 
                     II. 

Ova odluka ima se dostaviti VMO Bilje i 
objaviti u „Službenom glasniku“ Općine 
Bilje. 
 
Klasa:026-01/10-01/3 
Ur.broj:2100/02-12-20 
Bilje, 13.02.2012.g. 

 
     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
 
8. 

Temeljem  članka 31. Statuta 
Općine Bilje  ( „Službeni glasnik“ Općine 
Bilje, broj : 05/09), Općinsko vijeće 
Općine Bilje  na svojoj 32.sjednici 
održanoj 13.02.2012. god., donosi 

ZAKLJUČAK 

1. Predlažemo da se vezano za 
cjelokupno materijalno  poslovanje 

Razvojne agencije  napravi       
interna kontrola poslovanja u 
slijedećem sastavu: 

1. Željko Cickaj – predsjednik  
2. Igor Ružička – član  
3. Marija Gazibara – član  
4. Srećko Tatarević – član  
5. Šandor Markoš – član  

2. Predlažemo da se vezano uz isto 
napravi inventura materijalne 
imovine Razvojne agencije  u 
slijedećem sazivu:  

1. Zdenko Jumić – predsjednik  
2. Iva Drozdek – član  
3. Atila Varga – član  
4. Damir Buček – član  
5. Svjetlana Virovkić, član 

3. Izabrani članovi komisije će na 
jednoj od slijedećih sjednica 
Općinskog vijeća Općine Bilje 
detaljno izvijestiti Vijeće o 
provedenim radnjama  

Klasa:026-01/10-01/3 
Ur.broj:2100/02-12-26 
Bilje,13.02.2012.g. 
 
    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
********************************** 
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AKTI NAČELNICE  
***************************** 
 

 
 
 

1. 
 
 

Temeljem članka 207. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 49  
Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje br.: 05/9), Načelnica Općine Bilje, dana 
21. prosinca 2011.g. donosi  
                                                 O D L U K U 
         o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 
 
                                                             I. 
Temeljem prijedloga Uprave Vodoopskrbe d.o.o. iz Darde ur.br.: 056/07-02-2011 od 
21.12.2011.g. Načelnica Općine Bilje donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o cijeni vodnih usluga. 
  
                                                            II 
 
Tarifa vodnih usluga određuje se kako slijedi: 
1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 10,00 kn/mj 
2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)   4,00 kn/m3 
3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 

(varijabilna) 
- 

kn/m3 
4. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 

(varijabilna)1 
- 

kn/m3 
5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno 

ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne 
potrebe kućanstva 

  2,40 

kn/m3 

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi: 

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 10,00 kn/mj 
2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)       8,5 kn/m3 
3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 

(varijabilna) 
- 

kn/m3 
4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda 

(varijabilna) 
- 

kn/m3 
                                                       

III. 
 
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodnih usluga javne vodoopskrbe 
obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na vodomjeru  mjesečno. 
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Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više 
posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena 
prema stavku 1. ove točke dijeli, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. 
 
                                                                   IV. 

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu 
kućanstva.  

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. 

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica 
lokalne samouprave. 
                                                                    V. 

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za 
korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.  

 
                                                                    VI. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage prethodna Odluka od 06.05.2011.g. 
kl:325-08/11-01/4; ur.br:2100/02-11-3. 
 
                                                                    VII. 
 
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bilje. 
                                                 
KLASA:325-08/11-01/4 
UR.BR.:2100/02-11-9 
U Bilju, 21.12. 2011.g. 
 
        
                                                                                                                Načelnica 
                                                                                                                       Ružica  Bilkić,v.r. 
*************************************************************************** 
 
2.
 

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
(„Narodne novine“, br. 79/07, 113/08 i 
43/09), članka 4. Pravilnika o načinu 
provedbe obvezatne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije („Narodne 
novine“ br. 35/07), članka 49. Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 
Bilje br. 05/09), a na prijedlog Zavoda za 
javno zdravstvo Osječko-baranjske  
 

 
županije, načelnica Općine Bilje dana 16. 
siječnja 2012. godine donosi  

 
 

PROGRAM  
MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD 

ZARAZNIH BOLESTI – 
DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I 
DERATIZACIJA – NA PODRUČJU 
OPĆINE BILJE ZA 2012. GODINU 
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I. Mjere dezinfekcije, dezinsekcije u 
deratizacije 

 
Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 
novine br. 79/07, 113/08 i 43/09), 
Republika Hrvatska, županije, općine i 
gradovi obvezni su osigurati provođenje 
mjera dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije (u nastavku teksta: DDD) kao 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 
te sredstva kao i stručni nadzor nad 
provođenjem tih mjera. 

Zaštita pučanstva od zaraznih 
bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, 
tj.: 

 
A.  Općim DDD mjerama koje se 

provode na osnovi Ugovora ili 
narudžbenice sklopljenog s korisnikom 
usluge  

B.  Posebnim DDD mjerama koje se 
provode na osnovi Programa mjera za 
zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za 
područje županije, općine ili grada. 

C.  Sigurnosnim DDD mjerama – 
protuepidemijskim DDD koje se   
provode  na osnovi članka 47. Zakona 
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, 
odnosno radi zaštite pučanstva 
Republike Hrvatske od unošenja te 
sprečavanja i suzbijanja kolere, kuge, 
virusnih hemoragijskih groznica, žute 
groznice i drugih zaraznih bolesti te se 
poduzimaju  mjere određene ovim 
Zakonom i međunarodnim ugovorima 
kojih je Republika Hrvatska stranka. 

D.  Ostalim mjerama  koje se  provode 
sukladno člancima 57. do 66. Zakona, 
tj. u slučaju pojave epidemije ili 
elementarnih nesreća; prijenosa, 
pogreba i iskopavanja umrlih osoba te 
bolničkih infekcija. 

 
 
II. Provedba preventivne i obvezne 
preventivne DDD kao posebne mjere 

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

1. Preventivna DDD kao posebna 
mjera provodi se radi: 

(1) uklanjanja rizika od 
pojave i prijenosa 
zaraznih bolesti 

(2) uklanjanja šteta koje 
nastaju uništavanjem i 
onečišćenjem hrane te 

(3) kontaminacije 
stambenih  i 
gospodarskih objekata 
pod sanitarnim 
nadzorom koje uzrokuju 
mikroorganizmi, štetni 
člankonošci 
(Arthropdoda) i štetni 
glodavci. 

2. Obvezna preventivna DDD kao 
posebna mjera provodi se radi: 

(1) suzbijanja širenja 
zaraznih bolesti u 
objektima koji 
podliježu sanitarnom 
nadzoru 

(2) suzbijanja širenja 
zaraznih bolesti u 
prometnim sredstvima 
te 
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(3) suzbijanja širenja 
zaraznih bolesti u 
skladištima hrane. 

 
 
III. Opći nacrt provedbe DDD 
mjera kao posebnih mjera 

 
 

U provođenju kemijske mjere 
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i 
biološke mjere dezinsekcije na području 
općine Bilje mogu se rabiti samo kemijska 
i biološka sredstva za koje  je osim 
toksikološke ocjene sukladno posebnim 
propisima izrađena i ocjena učinkovitosti 
na temelju kemijskog, fizikalnog i 
biološkog istraživanja u Republici 
Hrvatskoj.  

Zabranjeno je koristiti kemijsko ili 
biološko sredstvo kojem je istekao rok 
valjanosti. Nakon isteka roka navedenog u 
Rješenju za promet i uporabu sredstva, 
sredstvo se može nalaziti u prometu i 
uporabi najviše 18 mjeseci, radi potrošnje 
postojećih zaliha, ali isključivo ako je 
sredstvo još u roku valjanosti.  

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

- sprječavanja zadržavanja i 
razmnožavanja štetnih 
člankonožaca (Arthropoda) 

- smanjenja populacije štetnih 
člankonožaca (Arthropoda) te 

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

dezinsekcija kao posebna mjera 

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

 
- ako postoji povećan rizik 

prenošenja zaraznih bolesti koje 
prenose štetni člankonošci 
(Arthropoda) temeljem 
epidemioloških indikacija 

- ako populacija štetnih 
člankonožaca (Arthropoda) pređe 
prag štetnosti 

- ako se odredi šteta na zalihama 
hrane nastala djelovanjem štetnih 
člankonožaca (Arthropoda) 

- ako su u sanitarnom nadzoru 
uočene nepravilnosti u održavanju 
objekata koje pogoduju razvoju 
štetnih člankonožaca (Arthropoda) 

- tijekom elementarnih nepogoda i  
- tijekom masovnih skupova, 

sportskih i ostalih manifestacija. 
 
 
Primjena pesticida u proizvodnim i 

poslovnim prostorima ne smije se provoditi 
tijekom radnog procesa. Svaka primjena 
pesticida mora biti provedena na način da 
se ne kontaminira hrana, ne oštete ili 
zaprljaju neciljne površine, ne ugrozi 
zdravlje ljudi i ne onečisti okoliš. 
 Prije početka dezinsekcije u 
objektima u kojima se nalazi hrana, mora 
se zaštiti hrana od mogućeg onečišćenja, 
kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju 
mirise na tretiranoj površini na koju se 
stavlja hrana. 
 Prostori u kojima je dezinsekcija 
provedena, raspršivanjem, zamagljivanjem, 
zadimljavanjem ili fumigacijom mogu se 
ponovno koristiti tek po isteku radne 
karence predviđene za pesticide koji su 
uporabljeni. 
 Kemijska sredstva, odnosno 
pesticide ovlašteni  izvoditelj obvezatnih 
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DDD mjera ne smije davati korisnicima 
obveznih DDD mjera na korištenje bez 
nadzora. 

KOMARCI 
 
Učinkovito suzbijanje komaraca je 

višegodišnji organizirani neprekidni 
program suzbijanja, koji u sebi sadržava 
radnje uzorkovanja i prosudbe brojnosti 
populacije komaraca te na osnovu 
znanstveno utvrđenih uobičajenih spoznaja 
i njihovo suzbijanje. Suzbijanje komaraca 
provodi se kao preventivna mjera sukladno 
Programu mjera. 
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije kontinuirano tijekom 
godine prikuplja podatke o prisustvu 
komaraca na području županije, odnosno 
provodi organizirani monitoring. 

Suzbijanje komaraca provodi se na 
tri razine, vodeći stalnu brigu o očuvanju  
biološke raznolikosti područja: 

 
1. Sanacijskim postupcima koji 

se temelje na sustavnom 
uklanjanju ili smanjivanju 
uvjeta za razvoj i 
razmnožavanje, sanacijskim 
postupcima otklanjanja 
ekoloških niša na području 
provedbe programa suzbijanja.  

 
2. Biološkim mjerama 

suzbijanja: 
       koje se provodi: 

  -  uvođenjem predatora ličinki 
komaraca: 
  -  primjenom biocidnih 

pripravaka na bazi Bacillus thurigiensis 
var. israelensis 

 
3. Kemijskim mjerama 

suzbijanja: 
koje se provode:  
- primjenom regulatora rasta u 
obliku tekućine, granula ili 
sporo otpuštajućih briketa bez 

šteta za neciljane vrste u čistim 
vodama.  
- primjenom insekticidnih 
larvicida u obliku močivih 
prašiva, tekućine, granula ili 
kompresa 
- adulticidnom obradbom koji 
se provode postupcima 
rezidualnog prskanja 
(raspršivanja) zatvorenih 
prostora, hladnog zamagljivanja 
sa zemlje i toplog 
zamagljivanja sa zemlje.  

 
 

 Dezinsekcija komaraca će se izvoditi 
na području naselja Općine Bilje: 

- uništavanjem larvi insekata 
zasipavanjem larvicidima drugih 
stajaćih voda, otvorenih vodotoka i 
bušotina, te ostalih mjesta 
pogodnih za razvoj larvi, 

- uništavanjem odraslih (letećih) 
oblika metodom orošavanja ili 
zamagljivanja insekticidima 
namijenjenih za takvu uporabu. 

 Dezinsekcija komaraca će se 
obavljati na javnim površinama naselja 
Općine Bilje u periodu od lipnja do rujna, 
najmanje 3 puta, a po potrebi i češće. 

Poslove preventivne dezinsekcije 
povjerit će se najpovoljnijoj ovlaštenoj 
pravnoj osobi. 

Izvršitelj poslova izvršit će poslove 
preventivne dezinsekcije prema ovom 
Programu za sveukupnu cijenu koja će biti 
utvrđena putem javnog natječaja 
(Najpovoljniji ponuđač). 

Izvršitelja poslova obvezati će se da 
po svakom izvršenom poslu iz ovog 
Programa sačini Izvješće o broju akcija, 
utrošenoj količini larvicida ili insekticida, 
te o postignutim rezultatima na uništavanju 
štetnih insekata, kojeg će dostaviti Općine 
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Bilje. Isto tako izvršitelja će se obvezati, da 
polugodišnje, pismeno izvjesti nadležan 
Zavod za javno zdravstvo o obavljenim 
mjerama DDD. 

Tri (3) dana prije provođenja mjera 
preventivne dezinsekcije, izvršitelj radova 
dužan je o tome obavijestiti nadležne 
zdravstvene ustanove, nadležnog 
Sanitarnog inspektora, pčelarska društva i 
Komunalnog redara Općine Bilje, a 
građanstvo Općine Bilje, putem javne 
objave (radio, novine, leci), te nadležnom 
Zavodu za javno zdravstvo dostaviti 
Operativni plan koji treba sadržavati 
podatke o početku i trajanju akcije, 
vrstama preparata koji se koriste i 
metodama provedbe akcije, te poduzete 
mjere zaštite od neciljanih otrovanja i 
zaštite od mogućeg zagađenja okoliša. 

Vrijednost poslova prema ovom 
Programu isplatit će se na račun izvođača 
poslova u dvije (2) rate, po izvršenom 
tretmanu i potvrdi osoba i tijela ovlaštenih 
za kontrolu i odobrenje, a na teret 
Proračuna Općine Bilje. 

Programom javnih potreba u 
zdravstvu uplanirat će se provođenje 
dezinsekcije komaraca na području Općine 
Bilje, a u Proračunu Općine Bilje kroz 
planiranje navedenog Programa, osigurat 
će se sredstva za provođenje. 

 
U postupku javnog nadmetanja, 

primjenom propisa o javnoj nabavi, kroz 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ugovorit 
će se provođenje postupka dezinsekcije. 
Izvoditelj usluge dostavit će račun i 
izvješće o izvršenoj usluzi, a nakon 
usvajanja od strane nadležnih tijela, izvršit 
će se isplata na račun izvoditelja, a na teret 
Proračuna Općine Bilje. 
 
 

2. DERATIZACIJA 
 
 Deratizacija je skup različitih mjera 
koji se poduzimaju s ciljem smanjenja 

populacije štetnih glodavaca ispod praga 
štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili 
potpunog uništenja nazočne populacije 
štetnih glodavaca koji su prirodni 
rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih 
bolesti ili skladišni štetnici.  

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere 
koje se poduzimaju radi sprečavanja 
ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja 
štetnih glodavaca na površinama, u 
prostoru ili objektima.  
 

Preventivna deratizacija kao 
posebna mjera podrazumijeva mehaničke, 
fizikalne i kemijske mjere koje se provode 
s ciljem: 
 

- sprječavanja ulaženja, zadržavanja 
i razmnožavanja štetnih glodavaca 

- smanjenja populacije štetnih 
glodavaca i  

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

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

zaraznih bolesti koje prenose štetni 
glodavci temeljem epidemioloških 
indikacija 

- ako populacija štetnih glodavaca 
pređe prag štetnosti 

- ako se odredi šteta na zalihama hrane 
nastala djelovanjem štetnih 
glodavaca 

- ako su u sanitarnom nadzoru uočene 
nepravilnosti u održavanju objekata 
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koje pogoduju razvoju štetnih 
glodavaca 

- tijekom elementarnih nepogoda i  
- tijekom masovnih skupova, sportskih 

i ostalih manifestacija. 

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

- u prizemnim prostorijama stambenih 
zgrada, podrumima, drvarnicama 
i                           

- prostorijama za odlaganje 
otpadaka,         

- u prostorima osnovnih i područnih 
škola,  

- u prostorima dječjih vrtića,  
- u svim objektima u vlasništvu 

Općine Bilje, 
- na javnim površinama.  

  
Provođenjem ove mjere sprečava se pojava 
i širenje zaraznih bolesti:  
 

- crijevne zaraze (Salmoneloze, 
Shigeloze),  

- transmisione zarazne bolesti (Kala 
Azar, Kožna leishmaniaza, Murin 
pjegavac),  

- te se priječi unos i širenje karantenskih 
bolesti kao što su kuga i 
hemoragijske groznice. 

 
 Na području Općine najčešći 
glodavci od interesa za smanjivanje 
njihovog broja na biološki minimum radi 
zaštite zdravlja pučanstva jesu:  
 
- smeđi štakor (Rattus norvegicus)  
- crni štakor (Rattus rattus)  
- kućni miš (Mus musculus)  
 
 Mjere deratizacije uključuju 
praćenje uvjeta za razvitak glodavaca, 
bilježenje pojave štakora, izlaganje meka 
zatrovanih antikoagulantnim rodenticima, 
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno 

poduzimanje svih ostalih mjera koje 
dovode do smanjenja broja glodavaca.  
 
 Deratizacija se provodi sustavno i 
preventivno na cijelom području Općine 
Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u 
jesen. 
 
 Zatrovani mamci moraju se izlagati 
po pravilima struke na siguran način na 
skrovita i zaštićena mjesta na način da su 
dostupni štakorima, a zaštićeni od 
neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati 
što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz 
putove kretanja ili uz mjesta njihova 
zadržavanja.  
 
 U slučajevima visokog stupnja 
infestacije, neovisno o tipu objekata, treba 
udvostručiti predviđenu količinu 
zatrovanih mamaca.  
 
• stambeni objekti i okućnice:  
 
- meke s antikoagulantom II. generacije 1 
meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine 
(cca 500g po objektu na 10 mjesta)  
 
• objekti za proizvodnju, preradu, 
skladištenje ili prodaju namirnica  
 
 U navedenim objektima zatrovane 
meke moraju se u zatvorenom prostoru 
izlagati u označenim kutijama, u skladu s 
preporukama proizvođača. Pripadajući 
okoliš objekata obrađuje se na isti način 
kao okućnice i gospodarski objekti, 
izlaganjem meka na skrovita mjesta 
pristupačna štakorima, što bliže njihovim 
rupama ili putovima kretanja.  
- meke s antikoagulantom II. generacije u 
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 
površine (cca 500g po objektu na 10 
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 
objektu na 20 mjesta)  
 
• objekti javne namjene (bolnice, škole, 
vrtići i ostalo)  
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 U ovim objektima moraju se u 
zatvorenom prostoru izlagati u označenim 
kutijama, u skladu s preporukama 
proizvođača. Pripadajući okoliš objekata 
obrađuje se na isti način kao okućnice i 
gospodarski objekti, izlaganjem meka na 
skrovita mjesta pristupačna štakorima, što 
bliže njihovim rupama ili putovima 
kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.  
- meke s antikoagulantom II. generacije u 
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 
površine (cca 500g po objektu na 10 
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 
objektu na 20 mjesta)  

 
 • otvorene javne površine  

 
 Deratizacija otvorenih javnih 
površina provodi se izlaganjem meka samo 
u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na 
način da su meke nedostupne neovlaštenim 
osobama, djeci i neciljanoj vrsti.  

 
 • kanalizacija  
 
 Kod izlaganja meka u sustav 
kanalizacije poželjno je osigurati prisustvo 
djelatnika lokalne i komunalne službe. 
Deratizacija kanalizacije provodi se 
izlaganjem vodootpornih formulacija meka 
vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe 
dijelove kanalizacije. Poklopac svakog 
revizijskog okna u koji je postavljena meka 
mora se obilježiti bojom.  
- meke s antikoagulantom II. generacije, 1 
meka (100-200g) na 200 metara dužnih 
kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko 
okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih 
metara kanalizacije raspoređenih na 10 
mjesta.  

• deponije krutog i organskog otpada 
(organizirane i divlje)  

 
 U provođenju deratizacije deponije 
posebno divljih, mora biti prisutan 
nadležni sanitarni inspektor ili komunalni 
redar. Ukoliko se radi o deponijima većih 

površina, zatrovane mamce treba izlagati u 
prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke 
se izlažu svakih 5-10 metara. 
- meke s antikoagulantom II. generacije 1 
meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine 
(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)  
- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije. 
 Ukoliko su deponije ograđene i pod 
nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i 
antikoagulantna prašila za prosipanje 
aktivnih rupa i putova kretanja štakora.  
 
  

Poslovi deratizacije povjerit će se 
najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi. 
 Izvršitelj poslova izvršit će poslove 
deratizacije prema ovom Programu za 
sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena 
putem javnog natječaja (Najpovoljniji 
ponuđač). 
 Izvršitelji obvezatne preventivne 
deratizacije dužni su pismeno (telefaksom) 
obavještavati nadzor i Županijsku 
Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki 
tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su 
ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.  
 Također su dužni izraditi 
Operativni plan rada prije početka 
provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i 
Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka 
akcija.  
 O akcijama preventivne deratizacije 
građani će biti obaviješteni putem tiskanih 
obavijesti na vidljivim mjestima dva dana 
prije provedbe.  
 Izvršitelji su dužni prilikom 
obavljanja deratizacije savjetovati 
predstavnika stanara kojima se obrate 
prilikom obavljanja deratizacije o provedbi 
ne kemijskih mjera deratizacije kao što su: 
zaprečivanje pristupa glodavcima, 
sanitacija zgrade, otklanjanje hrane, 
skloništa i vode za glodavce.  
  
 
IV. Opseg DDD mjera kao posebnih 
mjera 

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

V. Stručni nadzor provedbe Programa 
DDD mjera kao posebnih mjera 

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

Ako preventivnu i obveznu 
preventivnu DDD mjeru kao posebnu 
mjeru provodi Zavod za javno zdravstvo 
županije, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i 
nadzire rad Zavoda za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije.  

 
 
VI. Financiranje provedbe preventivnih 
i obveznih preventivnih DDD mjera kao 

posebnih mjera i stručnog nadzora nad 
provedbom 
 
  
 Sukladno članku 4. stavak 1. 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti (NN79/07, 113/08 i 43/09)  
županije, općine i gradovi obvezni su 
osigurati provođenje mjera za zaštitu 
pučanstva od zaraznih bolesti propisane 
ovim Zakonom te sredstva za njihovo 
provođenje kao i stručni nadzor nad 
provođenjem tih mjera. 
 

Sukladno članku 24. stavak 4. 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) stručni 
nadzor nad provedbom preventivne i 
obvezne preventivne DDD kao posebne 
mjere financira se iz sredstava županije, 
općine, grada, korisnika objekata pod 
sanitarnim nadzorom iz članka 10. stavak 
1. Zakona ili drugih obveznika provedbe 
mjera.  

 
VII.  Inspekcijski nadzor izvoditelja u 
provedbi Programa mjera 

 
Nadzor izvoditelja u provedbi 

Programa mjera glede stručnog kadra i 
potrebnih uvjeta koje moraju ispunjavati 
sukladno Pravilniku o uvjetima kojima 
moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 
koje obavljaju djelatnost obvezatne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 
mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih 
bolesti pučanstva (NN 35/07) i Programu 
mjera provodi nadležna sanitarna 
inspekcija. 
 
 
VIII.   Izvoditelji posebnih DDD mjera 

 
Kao ovlašteni izvoditelji u provedbi 
Programa mjera sudjeluju zdravstvene 
ustanove i druge pravne osobe koje: 

- udovoljavaju općim uvjetima 
propisanim Odlukom o obveznoj 
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DDD kao posebnoj mjeri za 
područje županije, općine i grada 

- imaju s uredom za zdravstvo 
Poglavarstva županije, općine i 
grada ugovornu obvezu o provedbi 
obvezne DDD kao posebne mjere 

- udovoljavaju uvjetima propisanim 
Pravilnikom o uvjetima kojima 
moraju udovoljavati pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao 
mjere za sprječavanje i suzbijanje 
zaraznih bolesti pučanstva (NN 
35/07) 

- imaju dokaz o stručnoj 
osposobljenosti radnika za rad s 
kemikalijama, odnosno edukaciji 
radnika za rad s kemikalijama i 
položenim tečajevima sukladno 
Pravilniku o uvjetima i načinu 
stjecanja te provjere znanja o 
zaštiti od otrova (Narodne novine 
br. 62/99) 

- imaju dokaz o stručnom 
usavršavanju odgovornih osoba za 
provedbu obveznih DDD mjera i 
svih neposrednih izvoditelja, 
odnosno Trajnoj edukaciji za 
izvoditelje obveznih DDD mjera 
sukladno članku 16. stavak 1. 
Pravilnika o uvjetima kojima 
moraju udovoljavati pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao 
mjere za sprječavanje i suzbijanje 
zaraznih bolesti pučanstva (NN 
35/07) i Odluci ministra zdravstva  
o donošenju Programa edukacije za 
izvoditelje obvezatnih mjera 
dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije, Klasa: 543.04/06-03/8, Ur. br. 
534-08-01/10.07-2 od 8. svibnja 2007. 
godine. 
 
IX. Način izvještavanja o provedenoj 
preventivnoj i obveznoj preventivnoj 
DDD mjeri 

 
 Sukladno članku 24. stavak 5. 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti tijekom provedbe stručnog nadzora 
Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije prikuplja i objedinjuje 
izvješća o provedenoj preventivnoj i 
obveznoj preventivnoj DDD mjeri kao 
posebnoj u bazu podataka. Baza podataka 
Zavoda za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije mora biti istovjetna s 
podacima koje su dostavili izvoditelji 
obveznih DDD mjera. Podaci se moraju 
redovito nadopunjavati elektroničkim 
putem. 
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije izrađuje stručno 
izvješće s podacima o stupnju infestacije, 
utrošku biocidnih pripravaka i stupnju 
pridržavanja propisanog programa rada 
određenog Programom mjera i 
Provedbenim planom te ga dostavljaju 
jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Bilje s elementima poboljšanja sanitacije 
prostora u budućnosti najkasnije u roku 4 
tjedna nakon izvršene mjere. Stručno 
izvješće mora sadržavati i prijedloge za 
poboljšanje sanacije površina, prostora ili 
objekata u budućnosti. 
 Na temelju analize prikupljenih 
podataka o provedenim preventivnim i 
obveznim preventivnim DDD mjerama 
Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije izrađuje Program mjera 
za slijedeće razdoblje sukladno Odluci o 
obveznim DDD mjerama kao posebnim 
mjerama i predlaže ga upravnom tijelu 
jedinice lokalne samouprave. 
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije nakon provedenog 
stručnog nadzora i prosudbe uspjeha 
provedene mjere s izvješćem, uz 
predlaganje mjera aktivne preventive, treba 
za svaku iduću godinu provedbe 
preventivnih i obveznih preventivnih DDD 
mjera kao posebnih mjera uključivati 
manje biocidnih pripravaka u Program 
mjera i Provedbeni plan, ako je došlo do 
poboljšanja sanitarnih uvjeta u okolišu,  te 



23                                         «Službeni glasnik»                           Broj 2 
 

*********************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

tako dovesti do smanjivanja sveukupnih 
emisija štetnih tvari u prirodu. 
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije predlaže naručitelju 
preventivne i obvezne preventivne DDD 
mjere kao posebne mjere provedbu 
postupaka sanitacije u okolišu neposredno 
prije provedbe preventivnih i obveznih 
preventivnih DDD mjera kao posebnih 
mjera radi uspješnosti provedbe. 
 
Zbirna izvješća i rokovi dostave 
 
 Izvoditelji preventivne DDD mjere 
obvezni su jednom godišnje dostavljati 
zbirna izvješća o provedenim preventivnim 
i obveznim preventivnim DDD mjerama 
nadležnom Zavodu za javno zdravstvo 
županije, sukladno odredbama Pravilnika o 
načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine 
br. 35/07), najkasnije do 31. siječnja tekuće 
godine za proteklu godinu. 
 Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije podnosi pisano zbirno 
izvješće Hrvatskom zavodu za javno 
zdravstvo najkasnije do 28. veljače tekuće 
godine za proteklu godinu. 

X. Ovaj Program stupa na snagu danom 
objave na oglasnoj ploči Općine Bilje, a 
objavit će se i u "Službenom glasniku" 
Općine Bilje. 

Klasa: 501-05/10-01/3 
Urbroj: 2100/02-12-5 
Bilje, 16. siječanj 2012. godine 
 

Načelnica 
Ružica Bilkić,v.r. 

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

Na temelju članka 5. Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
(Narodne novine, broj:79/07, 113/08 i 
43/09) i članka 31. Statuta Općine Bilje 
(„Službeni glasnik“ broj 05/09.) sukladno 
Programu mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti - dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija za Općinu Bilje 
za 2012. godinu, Općinska načelnica 
Općine Bilje dana 01. veljače 2012. godine 
donosi 
 

O D L U K U 
o provedbi preventivnih i obveznih 
preventivnih mjera Deratizacije za 

područje Općine Bilje u 2012. godini 
 
 

I. OSNOVNE ODREDBE 
 

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

Izvršitelji u provedbi ovog 
Programa mogu biti zdravstvene ustanove i 
druge pravne osobe, te osobe koje 
samostalno osobnim radom obavljaju 
djelatnost i ispunjavaju uvjete propisane 
člankom 24. Zakona o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti (Narodne novine, broj: 
79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnikom o 
načinu provedbe obvezatne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
(Narodne novine, broj: 35/07), Pravilnika o 
uvjetima kojima moraju udovoljavati 
pravne i fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao mjere za 
sprečavanje i suzbijanja zaraznih bolesti 
pučanstva (Narodne novine, broj: 35/07) i 
imaju odobrenje ministra zdravstva za 
vršenje ove djelatnosti. 
Izvršitelji obavljaju ove mjere prema 
utvrđenom Programu mjera. 
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III. OBVEZNICI PROVOĐENJA 
OBVEZATNE PREVENTIVNE 
DERATIZACIJE 
  
Obvezatna preventivna deratizacija 
provodit će se dva puta tijekom 2012. 
godine na području Općine Bilje u skladu s 
epidemiološkim i higijensko sanitarnim 
indikacijama i to: 
1. objektima za javnu vodoopskrbu pitkom 
vodom, 
2. objektima za proizvodnju i promet 
namirnica i predmeta opće upotrebe te 
sirovina za 
njihovu proizvodnju, 
3. objektima odnosno prostorima za 
uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih 
tvari, 
4. objektima organizacija zdravstva, 
5. odgojno obrazovnim objektima, 
6. u objektima javnog prometa, 
7. stambenim objektima i dvorištima 
8. ostalim objektima, površinama, 
trgovima i parkovima. 
 
Deratizacija je skup različitih mjera koji se 
poduzimaju s ciljem smanjenja populacije 
štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, 
zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog 
uništenja nazočne populacije štetnih 
glodavaca koji su prirodni rezervoari i 
prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili 
skladišni štetnici.  

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

- sprječavanja ulaženja, zadržavanja 
i razmnožavanja štetnih glodavaca 

- smanjenja populacije štetnih 
glodavaca i  

- održavanje populacije štetnih 
glodavaca na biološki 

prihvatljivom minimumu radi 
osiguranja kvalitetnih higijenskih i 
sanitarno – tehničkih uvjeta u 
objektima, prostorima i na javnim 
površinama pod sanitarnim 
nadzorom. 

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

zaraznih bolesti koje prenose štetni 
glodavci temeljem epidemioloških 
indikacija 

- ako populacija štetnih glodavaca 
pređe prag štetnosti 

- ako se odredi šteta na zalihama hrane 
nastala djelovanjem štetnih 
glodavaca 

- ako su u sanitarnom nadzoru uočene 
nepravilnosti u održavanju objekata 
koje pogoduju razvoju štetnih 
glodavaca 

- tijekom elementarnih nepogoda i  
- tijekom masovnih skupova, sportskih 

i ostalih manifestacija. 

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

- u prizemnim prostorijama stambenih 
zgrada, podrumima, drvarnicama 
i                           

- prostorijama za odlaganje 
otpadaka,         

- u prostorima osnovnih i područnih 
škola,  

- u prostorima dječjih vrtića,  
- u svim objektima u vlasništvu 

Općine Bilje, 
- na javnim površinama.  
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Provođenjem ove mjere sprečava se pojava 
i širenje zaraznih bolesti:  
 

- crijevne zaraze (Salmoneloze, 
Shigeloze),  

- transmisione zarazne bolesti (Kala 
Azar, Kožna leishmaniaza, Murin 
pjegavac),  

- te se priječi unos i širenje karantenskih 
bolesti kao što su kuga i 
hemoragijske groznice. 

 
 Na području Općine najčešći 
glodavci od interesa za smanjivanje 
njihovog broja na biološki minimum radi 
zaštite zdravlja pučanstva jesu:  
 
- smeđi štakor (Rattus norvegicus)  
- crni štakor (Rattus rattus)  
- kućni miš (Mus musculus)  
 
 Mjere deratizacije uključuju 
praćenje uvjeta za razvitak glodavaca, 
bilježenje pojave štakora, izlaganje meka 
zatrovanih antikoagulantnim rodenticima, 
trajno praćenje stupnja infestacije, te trajno 
poduzimanje svih ostalih mjera koje 
dovode do smanjenja broja glodavaca.  
 
 Deratizacija se provodi sustavno i 
preventivno na cijelom području Općine 
Bilje, dva puta godišnje: u proljeće i u 
jesen. 
 
 Zatrovani mamci moraju se izlagati 
po pravilima struke na siguran način na 
skrovita i zaštićena mjesta na način da su 
dostupni štakorima, a zaštićeni od 
neciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati 
što bliže ili u aktivne rupe štakora, uz 
putove kretanja ili uz mjesta njihova 
zadržavanja.  
 
 U slučajevima visokog stupnja 
infestacije, neovisno o tipu objekata, treba 
udvostručiti predviđenu količinu 
zatrovanih mamaca.  
• stambeni objekti i okućnice:  
 

- meke s antikoagulantom II. generacije 1 
meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne površine 
(cca 500g po objektu na 10 mjesta)  
 
• objekti za proizvodnju, preradu, 
skladištenje ili prodaju namirnica  
 
 U navedenim objektima zatrovane 
meke moraju se u zatvorenom prostoru 
izlagati u označenim kutijama, u skladu s 
preporukama proizvođača. Pripadajući 
okoliš objekata obrađuje se na isti način 
kao okućnice i gospodarski objekti, 
izlaganjem meka na skrovita mjesta 
pristupačna štakorima, što bliže njihovim 
rupama ili putovima kretanja.  
- meke s antikoagulantom II. generacije u 
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 
površine (cca 500g po objektu na 10 
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 
objektu na 20 mjesta)  
 
• objekti javne namjene (bolnice, škole, 
vrtići i ostalo)  
 
 U ovim objektima moraju se u 
zatvorenom prostoru izlagati u označenim 
kutijama, u skladu s preporukama 
proizvođača. Pripadajući okoliš objekata 
obrađuje se na isti način kao okućnice i 
gospodarski objekti, izlaganjem meka na 
skrovita mjesta pristupačna štakorima, što 
bliže njihovim rupama ili putovima 
kretanja, a zaštićeni od neciljanih vrsta.  
- meke s antikoagulantom II. generacije u 
objektu: 1 meka (20-50g) na 20m2 tlocrtne 
površine (cca 500g po objektu na 10 
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50g) na 
10m2 tlocrtne površine (cca 1000g po 
objektu na 20 mjesta)  
 

 • otvorene javne površine  
 
 Deratizacija otvorenih javnih 
površina provodi se izlaganjem meka samo 
u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na 
način da su meke nedostupne neovlaštenim 
osobama, djeci i neciljanoj vrsti.  
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 • kanalizacija  
 
 Kod izlaganja meka u sustav 
kanalizacije poželjno je osigurati prisutnost 
djelatnika lokalne i komunalne službe. 
Deratizacija kanalizacije provodi se 
izlaganjem vodootpornih formulacija meka 
vezanih žicom u revizijska okna ili u suhe 
dijelove kanalizacije. Poklopac svakog 
revizijskog okna u koji je postavljena meka 
mora se obilježiti bojom.  
- meke s antikoagulantom II. generacije, 1 
meka (100-200g) na 200 metara dužnih 
kanalizacije, ili svako 2 ili 3 u revizijsko 
okno, ili 1000 g meke na 500 dužnih 
metara kanalizacije raspoređenih na 10 
mjesta.  
 

• deponije krutog i organskog otpada 
(organizirane i divlje)  

 
 U provođenju deratizacije deponije 
posebno divljih, mora biti prisutan 
nadležni sanitarni inspektor ili komunalni 
redar. Ukoliko se radi o deponijima većih 
površina, zatrovane mamce treba izlagati u 
prstenu širine 5-10 m oko deponije, a meke 
se izlažu svakih 5-10 metara. 
- meke s antikoagulantom II. generacije 1 
meka (20-50g) na 10m2 tlocrtne površine 
(cca 500g na 100 m2 na 10 mjesta)  
- antikoagulantna prašiva I. i II. generacije. 
 Ukoliko su deponije ograđene i pod 
nadzorom, u deratizaciji se mogu koristiti i 
antikoagulantna prašila za prosipanje 
aktivnih rupa i putova kretanja štakora.  
 
  

Poslovi deratizacije povjerit će se 
najpovoljnijoj ovlaštenoj pravnoj osobi. 
 Izvršitelj poslova izvršit će poslove 
deratizacije prema ovom Programu za 
sveukupnu cijenu koja će biti utvrđena 
putem javnog natječaja (Najpovoljniji 
ponuđač). 
 Izvršitelji obvezatne preventivne 
deratizacije dužni su pismeno (telefaksom) 
obavještavati nadzor i Županijsku 
Sanitarnu inspekciju o planu rada za svaki 

tjedan provedbe deratizacije, a izvršitelji su 
ga dužni dostaviti tri dana unaprijed.  
 Također su dužni izraditi 
Operativni plan rada prije početka 
provedbe mjera i dostaviti ga nadzoru i 
Sanitarnoj inspekciji pet dana prije početka 
akcija.  
 Izvršitelji su dužni prilikom 
obavljanja deratizacije savjetovati 
predstavnika stanara kojima se obrate 
prilikom obavljanja deratizacije o provedbi 
ne kemijskih mjera deratizacije kao što su: 
zaprečivanje pristupa glodavcima, 
sanitacija zgrade, otklanjanje hrane, 
skloništa i vode za glodavce.  
  
IV. STRUČNI NADZOR PROVEDBE 
PROGRAMA DDD MJERA KAO 
POSEBNIH MJERA 
 
 Stručni nadzor nad provedbom 
preventivnih i obveznih preventivnih mjera 
deratizacije kao posebnih mjera provodi 
Zavod za javno zdravstvo Osječko-
Baranjske županije te s Naručiteljem mjera 
deratizacije kao posebnih mjera o tome 
sklapa ugovor, u kojem su definirana prava 
i obveze ugovornih strana te visina 
naknade provođenja stručnog nadzora.  

Ako preventivnu i obveznu 
preventivnu mjeru deratizacije kao 
posebnu mjeru provodi Zavod za javno 
zdravstvo županije, Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo koordinira, stručno 
usmjerava i nadzire rad Zavoda za javno 
zdravstvo Osječko-baranjske županije.  
 
V. OBAVIJEŠTAVANJE I SURADNJA S 
GRAĐANIMA 
 

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

Ovaj Odluka stupa na snagu danom 
objave na oglasnoj ploči Općine Bilje, a 
objavit će se i u "Službenom glasniku" 
Općine Bilje. 

 
Klasa:501-05/10-01/3 
Urbroj: 2100/02-12-6 
Bilje, 01. veljače 2012. godine 
 

Načelnica 
Ružica Bilkić,v.r. 

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

4. 
 
Na temelju članka 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.) u 
skladu s Planom Proračuna Općine Bilje za 
2012. godinu (»Službeni glasnik Općine 
Bilje« broj 07/11.) te nakon savjetovanja sa 
sindikatom, načelnica Općine Bilje donosi 

PLAN 
prijema u službu za 2012. godinu 

I. 
 

 Planom prijema u službu u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 
2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan 
prijma) utvrđuje se potreba za prijamom 
službenika i namještenika (nastavno: 
zaposlenici) u službu, na neodređeno 
vrijeme u upravno tijelo Općine, planirani  
prijam vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke i zapošljavanje potrebnog 
broja pripadnika nacionalnih manjina radi 
ostvarivanja zastupljenosti, sukladno 
članku 22. stavak 3. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina ("Narodne 
novine" broj 155/02.) i članka 56.a Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 
60/01., 129/05. i 109/07.). 
 

II. 
 

Plan prijma utvrđuje se za 2012. godinu 
(kratkoročni plan)  vodeći računa  o 
potrebama upravnog tijela  i planiranim 
financijskim sredstvima u Proračunu 
Općine Bilje za 2012. godinu. 

 
III. 

 
Utvrđuje se da je u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Bilje na dan 01. 
01. 2012. godine stanje popunjenosti 
radnih mjesta te plan prijma u službu, kako 
slijedi: 
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Naziv tijela općinske 
uprave 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BILJE NAPOMENA 

Stanje popunjenosti 
radnih mjesta 

14 načelnica  

Stanje popunjenosti 
pripadnicima 
nac. manjina 

3 2 mađarske nacionalnosti 
1 srpske nacionalnosti 

Planirani broj 
službenika na 
neodređeno vrijeme 

14 sukladno Pravilniku o 
unutarnjem redu  

Izvanredan prijam   prema potrebi i visini                odobrenih sredstava 
 (nije moguće planirati) 

 

Redovan prijam  0  

Potreban broj 
pripadnika 
nacionalnih manjina 

0  

Potreban broj  
službenika na 
određeno vrijeme 

0  

 
 

IV. 
 

U 2012. godini planira se prijam u službu 
službenika i namještenika potrebnih za 
realizaciju poslova iz djelokruga rada 
Općine Bilje sukladno potrebi, ukoliko se 
postojećim kadrovskim kapacitetima ne 
može ostvariti planirani poslovi. 
 

V. 
 

 Na temelju ovoga Plana, potreba za 
prijmom zaposlenika obavljat će se putem 
javnog natječaja, premještanjem, 
sporazumom o prijmu.  
 

VI. 
  

 Prilikom prijma zaposlenika putem 
javnog natječaja vodit će se računa o 
zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo 
prednosti pri zapošljavanju sukladno 
posebnom zakonu, ukoliko su se u prijavi 
na javni natječaj pozvali na to pravo i  
imaju prednost u odnosu na ostale 
kandidate pod jednakim uvjetima.  

 
 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Bilje uposleno je 2 pripadnika mađarske 
nacionalne manjine i 1 pripadnik  srpske  
nacionalne manjine  te su tako ispunjeni 
uvjeti o  potrebnom broju pripadnika 
nacionalnih manjina radi ostvarivanja 
zastupljenosti, sukladno članku 22. stavak 
3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 
manjina ("Narodne novine" broj 155/02.). 
 

VII. 
 

Ovaj Plan objavljuje se u 
»Službenom glasniku“ Općine Bilje.  
 
Klasa: 100-01/09-01/1 
Urbroj: 2100/02-12- 
Bilje, 26.01.2012.godine. 
 

Načelnica                                                                     
Ružica Bilkić,v.r. 

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