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1.

Na temelju članka 49. Statuta 

Općine Bilje (“Službeni glasnik“ Općine 

Bilje ,  broj:  05/13,03/14,02/18,03/18 ) 

Mandatna komisija Općinskog vijeća 

Općine Bilje na 15. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 30. siječnja 

2019.godine podnijela Općinskom vijeću 

Općine Bilje  

 

I Z V J E Š Ć E 

o podnesenoj pisanoj ostavci 

člana Općinskog vijeća Općine Bilje 

i ispunjenju uvjeta za početak mandata 

zamjenskom članu 

 

I. 

 

Mandatna komisija izvješćuje Općinsko 

vijeće  Općine Bilje: 

 

- da je  SINIŠA MARINKOVIĆ  iz Bilja, 

izabran za člana Općinskog vijeća Općine 

Bilje,  

   na izborima održanim 21. svibnja 

2017.g., s kandidacijske liste političke 

stranke HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA – HDZ Općine Bilje, dana 

11. siječnja 2019. g.  podnio pisanu 

ostavku na vijećničku dužnost, vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Bilje.  

 

- da je ostavka podnesena u skladu s 

člankom  80.  Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ br: 144/12 , 121/16), 

 

- da je politička stranka  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  pisanim 

dopisom od   18.siječnja 2019.g., 

zaprimljenom u Općini Bilje, dana 18. 

siječnja  2019.g. izvijestila da je  za 

zamjenika vijećnika koji je podnio ostavku 

odredila SAMIRU HRANIĆ, neizabranog   

kandidata  s iste liste s koje je izabran i 

vijećnik  kojem je mandat prestao, 

 

- da je  zamjenik vijećnika kojem je 

prestao mandat  određena sukladno članku  

81. Zakona o   lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ br: 144/12, 121/16 ). 

II. 

 

Sukladno navedenom u točki I. Mandatna 

komisija izvješćuje da su ispunjeni 

zakonski uvjeti za prestanak mandata člana 

Općinskog vijeća Općine Bilje SINIŠE 

MARINKOVIĆA, te za početak obnašanja  

mandata zamjenika člana Općinskog vijeća 

SAMIRE HRANIĆ.  

 

III. 

 

Ovo Izvješće  biti će objavljeno u 

Službenom glasniku Općine Bilje.  

 

KLASA: 021-01/17-01/1 

Urbroj:2100/02-01-19-9 

Bilje, 22.siječnja 2019.g. 

 

Predsjednik 

Mandatne komisije 

  Frano Kopić,v.r. 

 

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

 

2. 

 Na temelju članka 57.stavka 1. 

Zakona o porezu na dohodak (Narodne 

novine 115/16, 6/18), članka 2 Pravilnik o 

paušalnom oporezivanju djelatnosti 

iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmu(Narodne novine, broj: 1/2019  ) te 

članka 31. Statuta Općine Bilje  („Službeni 

glasnik“, Općine Bilje, broj : 05/13, 03/14, 

02/18,- pročišćen tekst 03/18 ), Općinsko 

vijeće Općine Bilje na svojoj 15. sjednici, 

održanoj 30. siječnja 2019. godine, 

donijelo je 

 

ODLUKU  
o visini paušalnog poreza po krevetu, 

smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za 

robinzonski smještaj 
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Članak 1. 

  

Ovom odlukom određuje se visina 
paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj 

jedinici u kampu, odnosno kamp odmorištu 
te smještajnoj jedinici u objektu za 

robinzonski smještaj koji se nalaze na 
području Općine Bilje. 
 
 

Članak 2. 

  
Visina paušalnog poreza po 

krevetu, odnosno smještajnoj jedinci 
određuje se za cijelo području, odnosno za 
sva naselja  Općine Bilje u iznosu od 
210,00 kuna. 
 

Članak 3. 

  
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Bilje. 
 
 

KLASA:410-19/17-01/2 

URBROJ:2100/02-01-19-4 

Bilje, 30. siječnja.2019.g.  

     

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

3. 

 
Temeljem  članka 78. stavka 1. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18) i  članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje 

br.  05/13, 3/14, 2/18 i 3/18- proč.tekst ) 

Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana  30. siječnja  2018. g. 

donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o  komunalnom doprinosu  
 

 

I .OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

   Ovom  Odlukom određuju se: 

- zone u Općini Bilje  za plaćanje komunalnog 

doprinosa 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđena  po pojedinim zonama u  Općini Bilje  

(u  

  daljnjem tekstu: jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa) 

- način i rokovi plaćanja komunalnog 

doprinosa 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima odobrava 

djelomično ili potpuno  

  oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa. 

 
Članak 2. 

 

(1) Komunalni doprinos je novčano javno 

davanje koje se plaća za korištenje komunalne 

infrastrukture na području Općine Bilje i 

položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u 

naselju prilikom građenja ili ozakonjenja 

građevine, ako Zakon o komunalnom 

gospodarstvu ne propisuje drugačije. 

 

(2) Komunalni doprinos je prihod proračuna 

Općine Bilje koji se koristi samo za 

financiranje građenja i održavanja komunalne 

infrastrukture.  

 

 

Članak 3. 

 

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik 

zemljišta na kojem se gradi građevina ili se 

nalazi ozakonjena građevina, odnosno 

investitor ako je na njega pisanim ugovorom 

prenesena obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa.  

 

(2) Općina Bilje  ne plaća komunalni doprinos 

na svom području. 

 

Članak 4. 

 



19                                   «Službeni glasnik»       _________________  Broj 2 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

    Komunalni doprinos ne plaća se za građenje 

i ozakonjenje: 

- komunalne infrastrukture i vatrogasnih 

domova 

- vojnih građevina 

- prometne, vodne, komunikacijske i 

elektroničke komunikacijske 

infrastrukture 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda 

i vodova 

- sportskih i dječjih igrališta 

- ograda, zidova i potpornih zidova 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, 

fontana, cisterna za vodu, septičkih 

jama, sunčanih kolektora, 

fotonaponskih modula na građevnoj 

čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 

postojeće građevine ili na postojećoj 

građevini, koji su namijenjeni uporabi 

te građevine 

- spomenika. 

 
Članak 5. 

 

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava 

se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili 

je izgrađena, izraženog u kubnim metrima (m3) 

s jediničnom vrijednošću komunalnog 

doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je 

izgrađena. 

 

(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i 

druge otvorene građevine te spremnike za 

naftu i druge tekućine s pokrovom čija se 

visina mijenja, obračunava se množenjem 

tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je 

izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s 

jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 

u zoni u kojoj se građevina gradi ili je 

izgrađena. 

 

(3) Posebnim pravilnikom Ministar u čijem je 

djelokrugu komunalno gospodarstvo 

podrobnije propisuje način utvrđivanja obujma 

i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa. 

                                                                                          

Članak 6. 

 

(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog 

građenja nove zgrade ili kada se postojeća 

zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni 

se doprinos obračunava na razliku u obujmu 

zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade. 

 

(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji 

ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se 

uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o 

čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se 

utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

 

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se 

način primjenjuju i na obračun komunalnog 

doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na 

obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene 

građevine. 

 

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE 

KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 
Članak 7. 

 

(1) Zone za plaćanje komunalnog doprinosa se 

određuju s obzirom na uređenost i 

opremljenost zone komunalnom 

infrastrukturom i položaj područja zone ( 

udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog 

prijevoza, dostupnost građevina javne i 

društvene namjene te  dostupnost građevina 

opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete). 

 

(2) Na području Općine Bilje  određuje se pet 

(5) zona za plaćanje komunalnog doprinosa, 

kako slijedi: 

I. ZONA  - građevinsko područje naselja 

Bilje ( izuzev područja gospodarske namjene i      

       i dijela unutar k.o. Kopačevo) 

  - dio građevinskog područja 

naselja Bilje  s posebnim uvjetima korištenja      

                          (Vinogradi) 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko - turističke 

namjene     

   „Stara Cinota“  

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja ugostiteljsko - 

turističke namjene- 

  Prijemni punkt „ Mali 

Sakadaš“ 
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II. ZONA - građevinsko područje naselja 

Kopačevo 

  - građevinsko područje naselja 

Vardarac 

  - građevinsko područje naselja 

Lug 

 - dio građevinskog područja 

naselja Bilje gospodarske 

namjene  i  dio   

                         građevinskog  područja naselja 

Bilje u k.o. Kopačevo 

 

III. ZONA - građevinsko područje naselja 

Kozjak  

  - građevinsko područje naselja 

Podunavlje 

  - građevinsko područje naselja 

Tikveš 

  - građevinsko područje naselja 

Zlatna Greda 

- građevinsko područje s 

uvjetima korištenja određenim 

temeljem PPPP Kopački        

  rit –  „ Farma Eblin“ 

- građevinsko područje s 

uvjetima korištenja određenim 

temeljem PPPP Kopački  

  rit –  „Dvorac Tikveš“ 

 

IV. ZONA - izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke 

namjene                 

                       „Gospodarstvo Bekina-Gusak“  

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke 

namjene       

  „Gospodarstvo Huhn“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke 

namjene  

  „Eko - etno selo“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke 

namjene  

  „Baranjske noći“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke 

namjene  

  „Gospodarstvo Stipić“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja Groblja 

naselja Vardarac 

- izdvojeni dio građevinskog 

područja naselja Vardarac – „ 

Crpna stanica  

  Podunavlje“ 

- izdvojeni dio građevinskog 

područja naselja Vardarac – „ 

Crpna stanica Tikveš“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

gospodarske namjene „ Luka  

  Osijek“ 

- izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja 

sportsko-rekreacijske namjene       

  „ Golf igralište“ 

- ostalo područje Općine Bilje 

 

V. ZONA - izdvojeno građevinsko 

područje izvan naselja gospodarske zone 

„Sjever“ Bilje    

 

(3) Mjerodavan plan za određivanje zona iz 

ove Odluke je važeći Prostorni plan uređenja 

Općine Bilje. 

 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST 

KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 8. 

 

(1) Određuje se jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa  po pojedinim 

zonama u Općini Bilje (u daljnjem 

tekstu: jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa), kako slijedi: 

(2)  

 
ZONA I. 

ZONA 
II. 

ZONA 
III. 

ZON

A 

IV. 

ZONA 
V. 

ZON

A 
kn/m3 24,98 19,85 14,00 11,00 1,00 
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(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, utvrđuje 

se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  

od  1,00  kn/m3,  u svim zonama za plaćanje 

komunalnog doprinosa u Općini Bilje, za: 

- zgrade koje su ozakonjene prema Zakonu 

o postupanju s nelegalno izgrađenim 

zgradama,  za koje se plaća komunalni 

doprinos,   

- građenje plastenika i staklenika. 

 

 

IV. NAČIN I ROKOVI 

PLAĆANJA KOMUNALNOG 

DOPRINOSA 

 

Članak 9. 

 

     Obveznik komunalnog doprinosa u pravilu 

plaća komunalni doprinos odjednom, u roku od 

15 dana od dana izvršnosti rješenja o 

komunalnom doprinosu. 

 

Članak 10. 

 
(1) Komunalni doprinos može se platiti 

obročno, ukoliko obveznik komunalnog 

doprinosa podnese zahtjev za obročnu otplatu 

komunalnog doprinosa, u roku od 15 dana od 

dana izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu. 

  

(2) Komunalni doprinos obveznik može platiti  

na   6   jednakih mjesečnih obroka. 

 

(3) Za izgradnju poslovnih/gospodarskih  

građevina može se odobriti i obročna otplata 

komunalnog doprinosa, na najviše 24 mjesečna 

obroka.   

 

(4) Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 

15 dana od dana  izvršnosti rješenja kojim je 

utvrđena obveza plaćanja komunalnog iznosa. 

 

(5) Preostali obroci dospijevaju na naplatu 

svakog 15-tog dana u mjesecu, počevši od 

mjeseca nakon kojeg je na naplatu dospio prvi 

obrok.  

 

(6) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, 

kod obročne otplate komunalnog doprinosa,  

sklapa sa Općinom Bilje ugovor o obročnoj 

otplati, koji se smatra ovršnom ispravom. 

 

(7) Za sva zakašnjela plaćanja obračunava se 

zakonska zatezna  kamata za neplaćene javne 

prihode. 

    
 Članak 11. 

 

(1)  Za zgrade koje su ozakonjenje  sukladno 

posebnom zakonu kojim se uređuje 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 

obveznik komunalnog doprinosa je podnositelj 

zahtjeva u postupku ozakonjenja zgrade  za 

koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju. 

 
(2) Za zgrade iz stavka 1. ovog Članka,  može 

se odobriti odgoda plaćanja komunalnog 

doprinosa, odnosno odgoda početka njegova 

plaćanju u slučaju obročne otplate, za godinu 

dana od dana izvršnosti rješenja  o 

komunalnom doprinosu.  

  

(3) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa 

iz stavka 1. ovoga članka, kod odgode početka 

plaćanja kod obročne otplate, isti može platiti 

na 6 ( šest ) jednakih mjesečnih obroka. Prvi 

obrok dospijeva na naplatu u roku od godine 

dana od dana izvršnosti rješenja kojim je 

utvrđena obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa. Preostali obroci dospijevaju na 

naplatu svakog 15-tog dana u mjesecu, počevši 

od mjeseca nakon kojeg je na naplatu dospio 

prvi obrok.  

 

(4) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa 

iz stavka 1. ovoga članka, kod  odgode početka 

plaćanja u slučaju obročne otplate komunalnog 

doprinosa, sklapa s Općinom Bilje ugovor o 

obročnoj otplati, koji se smatra ovršnom 

ispravom. 

 

 

V. OSLOBAĐANJE OD 

PLAĆANJA KOMUNALNOG 

DOPRINOSA 
 

Članak 12. 

 

    Općinski načelnik ili Općinsko vijeće na 

prijedlog općinskog načelnika može osloboditi 

djelomično, razmjerno suvlasničkom udjelu ili 

potpuno obveze plaćanja komunalnog 

doprinosa vlasnike zemljišta na kojem se gradi  

ili investitore koji grade građevine namijenjene 
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zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, 

kulturi, tehničkoj kulturi, športu, 

predškolskom, osnovnom i srednjem 

obrazovanju te građevine za potrebe javnih 

ustanova i trgovačkih društava koja su u 

vlasništvu Općine Bilje  ili suvlasništvu 

Općine Bilje i Osječko - baranjske županije. 

 

Članak 13. 

 

(1) Općinski načelnik ili Općinsko vijeće na 

prijedlog općinskog načelnika može osloboditi 

obveznike komunalnog doprinosa kada 

sukladno  Zakonu kojim se uređuju prava 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji, članovi obitelji 

smrtno stradalog  hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog 

ili nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata 

od I do X skupine nemaju riješeno stambeno 

pitanje i kada grade odgovarajući stan radi 

svog stambenog zbrinjavanja, ako to pravo 

nisu konzumirali. 

 

(2) Obveznik komunalnog doprinosa je dužan 

prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa dostaviti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje 

ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovog 

članka. 

 

(3) Pogodnosti iz stavka 1. ovog Članka mogu 

se koristiti samo jednom i za jedan objekt. 

 

 

    VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM 

DOPRINOSU 

Članak 14. 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 

Jedinstveni Upravni odjel Općine Bilje  u 

skladu s odlukom o komunalnom doprinosu, u 

postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili 

po zahtjevu stranke. 

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu u 

postupku pokrenutom po zahtjevu stranke 

donosi se u skladu s odlukom o komunalnom 

doprinosu koja je na snazi u vrijeme 

podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog 

rješenja. 

(3) Rješenje o komunalnom doprinosu u 

postupku pokrenutom po službenoj dužnosti 

donosi se u skladu s odlukom o komunalnom 

doprinosu koja je na snazi na dan 

pravomoćnosti građevinske dozvole, 

pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju 

odnosno koja je na snazi na dan donošenja 

rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o 

građevini koja se prema posebnim propisima 

kojima se uređuje gradnja može graditi bez 

građevinske dozvole. 

(4) Ako je Općina Bilje u skladu sa posebnim 

zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje 

sklopila  ugovor kojim se obvezuje djelomično 

ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom 

plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje o 

komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s 

tim ugovorom.  

 
(5) U slučaju da su troškovi izgradnje 

predmetnih objekata komunalne infrastrukture 

manji od utvrđenog iznosa komunalnog 

doprinosa, obveznik je dužan platiti njegovu 

razliku. 

 
Članak 15. 

 
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu 

sadržava: 

- podatke o obvezniku komunalnog 

doprinosa 

- iznos sredstava komunalnog doprinosa 

koji je obveznik dužan platiti 

- obvezu, način i rokove plaćanja 

komunalnog doprinosa i 

- prikaz načina obračuna komunalnog 

doprinosa za građevinu koja se gradi 

ili je izgrađena, s  iskazom obujma, 

odnosno površine građevine i jedinične 

vrijednosti komunalnog doprinosa. 

 

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu koje 

nema sadržaj propisan prethodnim 

stavkom ovog članka, ništavo je.  

 

Članak 16. 
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(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 

se i ovršava u postupku i na način propisan 

zakonom kojim se uređuje opći odnos između 

poreznih obveznika i poreznih tijela koja 

primjenjuju propise o porezima i drugim 

javnim davanjima, ako Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu nije propisano 

drukčije. 

 

(2) Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i 

rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj 

izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, 

rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za 

donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi 

postupka, može se izjaviti žalba, o kojoj 

odlučuje upravno tijelo Osječko-baranjske 

županije nadležno za poslove komunalnog 

gospodarstva. 

 
Članak 17. 

 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 

se po pravomoćnosti građevinske dozvole, 

odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u 

slučaju građenja građevina koje se prema 

posebnim propisima grade bez građevinske 

dozvole, nakon prijave početka građenja ili 

nakon početka građenja. 

 

(2) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, 

rješenje o komunalnom doprinosu za skladište 

i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se 

po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno 

nakon što se građevina te namjene počela 

koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole. 

 

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog 

rješenja o komunalnom doprinosu 

Članak 18. 

 

 (1) Ako je izmijenjena građevinska dozvola, 

drugi akt za građenje ili glavni projekt na način 

koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje, po 

službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika 

komunalnog doprinosa, odnosno investitora, 

izmijenit će ovršno odnosno pravomoćno 

rješenje o komunalnom doprinosu. 

 

(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o 

komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka 

ovog članka obračunat će se komunalni 

doprinos prema izmijenjenim podacima te 

odrediti plaćanje, odnosno povrat razlike 

komunalnog doprinosa prema Odluci o 

komunalnom doprinosu, prema kojoj je 

rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. 

 

(3) Pri povratu iz prethodnog stavka ovog 

članka obveznik odnosno investitor nemaju 

pravo na kamatu. 

 

(4) Odredbe ovog članka, na odgovarajući se 

način primjenjuju i na rješenja o komunalnom 

doprinosu, donesena na temelju zakona koji je 

važio prije stupanja na snagu ovog Zakona. 

 

Poništenje ovršnog odnosno 

pravomoćnog rješenja o komunalnom 

doprinosu 

 
Članak 19. 

 

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje  

poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog 

doprinosa ili investitora ovršno odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu 

ako je građevinska dozvola, odnosno  drugi akt 

za građenje oglašen ništavim ili poništen bez 

zahtjeva odnosno suglasnosti investitora. 

 

(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o 

komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka 

ovog članka odredit će se i povrat komunalnog 

doprinosa u roku najdulje do dvije godine od 

dana izvršnosti rješenja o komunalnom 

doprinosu. 

 

(3) Pri povratu iz prethodnog stavka ovog 

članka obveznik odnosno investitor nemaju 

pravo na kamatu. 

 

(4) Odredbe ovog članka, na odgovarajući se 

način primjenjuju i na rješenja o komunalnom 

doprinosu donesena na temelju zakona koji je 

važio prije stupanja na snagu ovog Zakona, 

ako to obveznik komunalnog doprinosa, 

odnosno investitor zatraži u roku od godine 

dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.  

 

Uračunavanje kao plaćenog dijela 

komunalnog doprinosa 
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Članak 20. 

 

(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za 

građenje građevine na temelju građevinske 

dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji 

je prestao važiti  jer građenje nije započeto ili 

koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost 

investitora, uračunava se kao plaćeni dio 

komunalnog doprinosa koji se plaća za 

građenje na istom ili drugom zemljištu na 

području Općine Bilje, ako to zatraži obveznik 

komunalnog doprinosa, odnosno  investitor. 

 

(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno 

investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni 

iznos, niti na kamatu za iznos koji se 

uračunava kao plaćeni dio komunalnog 

doprinosa kojim se plaća za građenje na istom 

ili drugom zemljištu. 

 

(3) Odredbe ovog članka, na odgovarajući se 

način primjenjuju i na rješenja o komunalnom 

doprinosu, donesena na temelju zakona koji je 

važio prije stupanja na snagu ovog Zakona. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 
 

Članak 21. 

 

    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnom doprinosu 

Općine Bilje  („Službeni glasnik” Općine Bilje 

br.  1/11, 1/13, 9/15, 6/16 i 3/17). 

 

 

Članak 22. 

 

    Ova Odluka stupa objavljuje se u 

„Službenom glasniku” Općine Bilje , a stupa 

na snagu 8  dana od dana objave.   

 

Klasa: 363-01/19-01/2   

Ur.br.: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

4. 

 

Na temelju članka 95.stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18.) i članka 

34. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik 

Općine Bilje“ broj 5/13.,3/14.,2/18. i 3/18.-

pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 

Bilje, na 15. sjednici održanoj dana 30. 

siječnja  2019.g. donijelo je 

 

ODLUKU  

O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila 

za plaćanje komunalne naknade na 

području Općine Bilje (u daljnjem tekstu: 

Općina) i to: 

 

-područja zona u Općini u kojima se 

naplaćuje komunalna naknada 

-koeficjent zone (Kz) za pojedine zone u 

Općini u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, 

-koeficjent namjene (Kn) za nekretnine za 

koje se plaća komunalna naknada, 

-rok plaćanja komunalne naknade, 

-obveznik plaćanja komunalne naknade, 

-obračun i utvrđivanje iznosa komunalne 

naknade, 

-nekretnine važne za Općinu koje se u 

potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

plaćanja komunalne naknade, 

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinim slučajevima može odobriti 

privremeno oslobađanje komunalne 

naknade. 

Članak 2. 

 

 (1) Komunalna naknada je novčano 

javno  davanje koje se plaća na cijelom 

području Općine. 

 (2) Komunalna naknada je prihod 

proračuna Općine koji se koristi za 
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financiranje održavanja i građenja 

komunalne infrastrukture. 

 (3) Na osnovu odluke Općinskog 

vijeća Općine Bilje ( u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće)komunalna naknada može 

se koristiti i za financiranje građenja i 

održavanja objekata predškolskog, 

školskog, zdravstvenog i socijalnog 

sadržaja, javnih građevina sportske i 

kulturne namjene te poboljšanja energetske 

učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, 

ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 

održavanja i građenja komunalne 

infrastrukture. 

 

Članak 3. 

 

 (1) Komunalna naknada plaća se 

za: 

1.stambeni prostor 

2.garažni prostor 

3.poslovni prostor 

4.građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti 

5.neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 

 (2) Komunalna naknada plaća se za 

nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se 

nalaze na području na kojem se najmanje 

obavljaju komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta i 

održavanja javne rasvjete te koje je 

opremljeno najmanje pristupnom cestom, 

niskonaponskom električnom mrežom i 

vodom prema mjesnim prilikama te čini 

sastavni dio infrastrukture Općine. 

 (3) Građevinskim zemljištem koje 

služi obavljanju poslovne djelatnosti 

smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili 

izvan granica građevinskog područja, a na 

kojem se obavlja poslovna djelatnost. 

 (4) Neizgrađenim građevinskim 

zemljištem smatra se zemljište koje se 

nalazi unutar granica građevinskog 

područja na kojem se u skladu s propisima 

kojima se uređuje prostorno uređenje i 

gradnja mogu graditi zgrade stambene ili 

poslovne namjene, a na kojem nije 

izgrađene zgrada ili na kojem postoji 

privremena građevina za čiju izgradnju nije 

potrebna građevinska dozvola. 

 (5) Neizgrađenim građevinskim 

zemljištem smatra se i zemljište na kojemu 

se nalazi ruševina zgrade. 

  

II. PODRUČJE ZONA 

 

Članak 4. 

 

Naselja na području Općine Bilje u 

kojima se plaća komunalna naknada su 

područja naselja:Bilje, Kopačevo, Lug, 

Vardarac, Kozjak, Zlatna Greda, 

Tikveš, Podunavlje i ostala područja 

Općine . 

 

Članak 5. 

 

Na području Općine Bilje određuju se 

slijedeće (dvije) zone: 

 

I ZONA obuhvaća naselje: Bilje 

II ZONA obuhvaća :Kopačevo, Lug, 

Vardarac, Kozjak, Zlatna Greda, 

Tikveš, Podunavlje i ostala područja 

Općine . 

 

III. KOEFICIJENT ZONE (Kz) 

 

Članak 6. 

 

Utvrđuje se slijedeći koeficijent zona 

(Kz) za pojedine zone: 

 

I ZONA koeficijent 1,00 

 

II ZONA koeficijent 0,80 

 

 

IV. KOEFICIJENT NAMJENE 

(Kn) 

 

Članak 7. 

 

(1) Utvrđuju se slijedeći koeficijenti 

namjene (Kn): 
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1.stambeni prostor i prostor koji 

koriste neprofitne  

organizacije i organizacije koje 

obavljaju komunalne djelatnosti…......1,00 

2.garažni prostor…...................1,00 
3.neizgrađeno građevno zemljište.0,05 

4.poslovni prostor 

 a)proizvodne djelatnosti1,35 

 b)ostali poslovni prosto.3,35 

 c)pružanje ugostiteljskih 

usluga građana u domaćinstvu….........2,00 

 d)pružanje usluga građana u 

seljačkom domaćinstvu…...................2,00 

 e)ostali turistički sadržaji 

(kampovi,sojenice i sl)….....................2,00 

 f) poslovni prostor i prostor 

proizvodnih djelatnosti u slučaju kada se 

poslovna djelatnost ne obavlja u 

prostoru,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,20 

 

 

(2) Za građevno zemljište koje služi 

u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iz 

stavka 1. točke 4.ovog članka utvrđuje se 

koeficijent namjene (Kn) u visini 1% od 

utvrđenog koeficijenta namjene (Kn) koji 

je određen za pojedini poslovni prostor.  

 

(3) Za obveznike plaćanja 

komunalne naknade toč.4. pod c), d) i e) 

visina godišnje komunalne naknade ne 

može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg 

prihoda iz prethodne godine, koji se nalaze 

na području Općine. 

 

Članak 8. 

 

(1) Za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti, kad se poslovna 

djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u 

kalendarskoj godini, koeficijent namjene 

umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji 

od koeficijenta namjene za stambeni 

prostor odnosno za neizgrađeno 

građevinsko zemljište. 

(2) U slučaju iz stavka 1.ovog 

članka, obveznik komunalne naknade 

može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja 

o komunalnoj naknadi, uz koji je dužan 

dostaviti odgovarajuću dokumentaciju 

kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije 

obavljao više od šest mjeseci u 

kalendarskoj godini. 

(3) Obveznici iz stavka 1. ovog 

članka, dužni su dostaviti dokaz kojim se 

potvrđuje sezonsko obavljanje djelatnosti, i 

to do 1.ožujka tekuće godine za tu godinu. 

 

V. OBVEZNIK PLAĆANJA 

KOMUNALNE  NAKNADE 

 

Članak 9. 

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik 

odnosno korisnik nekretnine : 

-stambenog prostora 

-poslovnog prostora, 

-garažnog prostora, 

-građevinskog zemljišta koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti, 

-neizgrađenog građevinskog zemljišta. 

 

 

(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1.ovog 

članka plaća komunalnu naknadu: 

-ako je na njega obveza plaćanja te 

naknade prenesena pisanim ugovorom, 

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove, 

-ako se ne može utvrditi vlasnik. 

 

(3)Vlasnik nekretnine solidarno jamči za 

plaćanje komunalne naknade ako je obveza 

plaćanja te naknade prenesena na korisnika 

nekretnine pisanim ugovorom. 

 

Članak 10. 

 

 (1) Obveza plaćanja komunalne 

naknade nastaje : 

1.danom izvršnosti uporabne dozvole 

odnosno danom početka korištenja 

nekretnine koja se koristi bez uporabne 

dozvole 

2.danom sklapanja ugovora kojim se stječe 

vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

3.danom pravomoćnosti odluke tijela javne 

vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine 
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4.danom početka korištenja nekretnine 

koja se koristi bez pravne osnove. 

 

Članak 11. 

 

 (1) Obveznik plaćanja komunalne 

naknade dužan je u roku od 15 dana od 

dana nastanka obveze plaćanja komunalne 

naknade, promjene osobe obveznika ili 

promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Bilje nastanak te obveze 

odnosno promjenu tih podataka. 

 (2) Pod drugim podacima bitnim za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade iz stavka 1. ovog članka smatra se 

promjena obračunske površine nekretnine 

ili promjena namjene nekretnine. 

 (3) Ako obveznik plaćanja 

komunalne naknade ne prijavi obvezu 

plaćanja komunalne naknade, promjenu 

osobe obveznika ili promjenu drugih 

podataka bitnih za utvrđivanje obveze 

plaćanja komunalne naknade u propisanom 

roku dužan je platiti komunalnu naknadu 

od dana nastanka obveze. 

 

VI. OBRAČUN I UTVRĐIVANJE 

IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 12. 

 

 (1) Komunalna naknada 

obračunava se po četvornome metru (m2) 

površine nekretnine za koju se utvrđuje 

obveza plaćanja komunalne naknade, i to 

za: 

1.stambeni, poslovni i garažni prostor po 

jedinici korisne površine koja se utvrđuje 

na način propisan Uredbom o uvjetima i 

mjerilima za utvrđivanje zaštićene 

najamnine. 

2.građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovnih djelatnosti i 

neizgrađeno građevinsko zemljišta po 

jedinici stvarne površine. 

 (2) Iznos komunalne naknade po 

četvornome metru (m2) površine 

nekretnine utvrđuje se množenjem 

koeficijenta zone (Kz), koeficijenta 

namjene (Kn) i vrijednosti boda (B). 

 (3) Vrijednost boda komunalne 

naknade (B) iz stavka 2. ovog članka 

određuje odlukom Općinsko vijeće do 

kraja studenog tekuće godine za slijedeću 

kalendarsku godinu. 

 (4) Ako Općinsko vijeće ne odredi 

vrijednost boda komunalne naknade (B) do 

kraja studenog tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u slijedećoj 

kalendarskoj godini vrijednost boda se ne 

mijenja. 

 

Članak 13. 

 

 (1) Rješenje o komunalnoj naknadi 

donosi Jedinstveni upravni odjel Općine u 

skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i 

odlukom o vrijednosti boda komunalne 

naknade (B) u postupku pokrenutom po 

službenoj dužnosti. 

 (2) Rješenje iz stavka 1. ovog 

članka donosi se do 31.ožujka tekuće 

godine ako se odlukom Općinskog vijeća 

mijenja vrijednost boda komunalne 

naknade ili drugi podatak bitan za njezin 

izračun u odnosu na prethodnu godinu te u 

slučaju promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade. 

 (3) Rješenje iz stavka.1. ovog 

članka donosi se i ovršava u postupku i na 

način propisan zakonom kojim se uređuje 

opći odnos između poreznih obveznika i 

poreznih tijela koja primjenjuju propise o 

porezima i drugim javnim davanjima. 

 (4) Protiv Rješenja o komunalnoj 

naknadi i rješenja o ovrsi može se izjaviti 

žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 

županije nadležno za poslove komunalnog 

gospodarstva. 

 

Članak 14. 

 

 (1) Rješenjem o komunalnoj 

naknadi utvrđuje se: 
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1.iznos komunalne naknade po četvornome 

metru (m2) nekretnine 

2.obračunska površina nekretnine 

3.godišnji iznos komunalne naknade 

4.mjesečni iznos komunalne naknade  

5.rok plaćanja  

 (2) Godišnji iznos komunalne 

naknade utvrđuje  se množenjem površine 

nekretnine za koju se utvrđuje obveza 

plaćanja komunalne naknade i iznosa 

komunalne naknade po četvornome metru 

(m2) površine nekretnine. 

 

VII. ROK PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

 

 

Članak 15. 

 

(1) Komunalna naknada plaća se 

tromjesečno, u roku od 15 dana od 

posljednjeg dana u tromjesečju za koji je 

obračunata. 

(2) Iznimno, posljednje tromjesečje 

tekuće godine plaća se u roku do 

31.prosinca tekuće godine. 

 

 

VIII. OPĆI UVJETI I RAZLOZI 

ZA DJELOMIČNO ILI 

POTPUNO OSLOBAĐANJE 

OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 16. 

 

Sukladno članku 95. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (Narodne 

novine broj 68./18.) predstavničko tijelo 

općine Bilje može posebnom odlukom 

utvrditi opće uvjete i razloge zbog kojih se 

u pojedinačnim slučajevima odobrava 

djelomično ili potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade. 

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

 

Članak 17. 

 

Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje važiti Odluka o 

komunalnoj naknadi („Službeni glasnik 

Općine Bilje“ broj 7/01., 1/02., 7/03., 

1/04.,6/04.,7/04., 2/09.,1/15. i 10/16.). 

 

Članak 18. 

 

 Ova Odluka objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Bilje“ a stupa 

na snagu 1.siječnja 2019.g. 

 

 

Klasa:363-03/19-01/1    

Ur.br.: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019.g.  

      

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

5. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 

05/13., 3/14.,2/18. i 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019.g. 

donosi  

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za usluge deratizacije 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za usluge deratizacije. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

140.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 
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pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 501-01/19-01/3 

URBROJ: 2100/02-01-19- 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

6 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici od 30. siječnja  

2019.godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za usluge dezinsekcije 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za usluge dezinsekcije. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

100.000,00 kn + PDV. 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

  

KLASA: 501-01/19-01/2 

URBROJ: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

.7. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ broj: 

05/13., 3/14.,2/18. I 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

Sjednici održanoj dana 30. Siječnja 2019.g. 

donosi  

 

ODLUKU   

o provođenju otvorenog postupka javne 

nabave  

za predmet nabave radova na  

izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu  

 

I. 



30                                   «Službeni glasnik»       _________________  Broj 2 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

 

Stavlja se van snage Odluka o provođenju 

otvorenog postupna javne nabave za 

predmet nabave radova na izgradnji 

dječjeg vrtića u Kopačevu (KLASA:406-

01/17-01/4 URBROJ:2100/02-01/17-1 ) 

dana 11. Travnja 2017. Godine.  

 

II. 

 

Općina Bilje provest će otvoreni postupak 

javne nabave za predmet nabave radova na 

izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

3.709.748,48 kuna bez PDV-a. 

 

III. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

javne nabave sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi (NN 120/2016), sklopi ugovor o 

javnoj nabavi te izvrši isplate sukladno 

potpisanom ugovoru o javnoj nabavi.  

 

IV. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. Godinu i projekcijama za 

2020. I 2021. Godinu. 

 

V. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

 

KLASA: 406-01/17-01/4 

UR.BROJ: 2100/02-01-19-3 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

8. 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici od 30. siječnja  

2019.godine donijelo je 
 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

usluge stručnog nadzora nad izvođenjem 

radova i koordinatora zaštite  

na radu u fazi izvođenja – koordinator II za 

izgradnju dječjeg vrtića u Kopačevu 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave usluge stručnog 

nadzora nad izvođenjem radova i 

koordinatora zaštite na radu u fazi 

izvođenja – koordinator II za izgradnju 

dječjeg vrtića u Kopačevu. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

188.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

 

IV. 
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Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 360-01/19-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019. godine  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

9. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13., 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15.sjednici od j30.01.2019.godine 

donijelo je 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za predmet nabave  

oprema za sustav razglasa 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za predmet nabave 

oprema za sustav razglasa. 

 

Procijenjena vrijednost nabave utvrditi će 

se na dan objave prema tečaju InforEuro. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA:406-01/19-01/2  

URBROJ: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019. godine  

  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

10. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 

05/13., 3/14.,2/18. i 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019.g. 

donosi  

 

ODLUKU   
o provođenju otvorenog postupka javne 

nabave  

s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s 

jednim gospodarskim subjektom za 

predmet nabave opskrba električnom 

energijom u trajanju od četiri godine 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će otvoreni postupak 

javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog 

sporazuma s jednim gospodarskim 

subjektom za predmet nabave opskrba 

električnom energijom u trajanju od četiri 

godine. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

1.280.000,00 kuna bez PDV-a. 

II. 
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Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

javne nabave sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi (NN 120/2016), sklopi okvirni 

sporazum i ugovore o javnoj nabavi te 

izvrši isplate sukladno potpisanim 

ugovorima o javnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 310-02/19-01/2 

URBROJ: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

11. 

 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici održanoj dana  30. 

siječnja  2019.godine donijelo je 

 

ODLUKU   

o provođenju postupka jednostavne nabave  

za radove na modernizaciji javne rasvjete 

 

I. 

 

Općina Bilje provest će postupak 

jednostavne nabave za radove na 

modernizaciji javne rasvjete. 

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

240.000,00 kn + PDV. 

 

II. 

 

Zadužuje sa Načelnik Općine Bilje da u 

svojstvu naručitelja, provede sve 

pripremne postupke i propisani postupak 

jednostavne nabave sukladno Odluci o 

jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova 

te provedbi projektnih natječaja (Službeni 

glasnik 3/2017), sklopi ugovor o 

jednostavnoj nabavi te izvrši isplate 

sukladno potpisanom ugovoru o 

jednostavnoj nabavi.  

 

III. 

 

Sredstava su osigurana u Proračunu Općine 

Bilje za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

 

IV. 

 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 310-02/19-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-19- 

Bilje, 30. siječnja 2019. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

12. 
 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje   br. 5/13, 3/14, 2/81 i 3/18-

proč.tekst) i  članka 127. Zakona o gradnji 

(Nar. nov. br. 153/13 i 20/17) Općinsko 



33                                   «Službeni glasnik»       _________________  Broj 2 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

vijeće Općine Bilje, na svojoj 15. sjednici 

održanoj dana 30. siječnja 2019.g.  donosi 
 

 

ODLUKU 

O PRIJENOSU INVESTITORSKIH 

PRAVA 
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Bilje prenosi 

investitorska prava i obveze za projekt: 

Opskrbni cjevovodi  naselja Bilje u 

Vinogradskoj, Ritskoj  i Ulici  Sportova,   

na Vodoopskrbu  d.o.o. Darda, Sv. I. 

Krstitelja 101 (OIB: 67820151229). 

 

Članak 2. 

Utvrđuje se da je za  projekt iz članka 1. 

ove Odluke  izdana Lokacijska dozvola  za 

vodoopskrbni cjevovod naselja bilje u 

ulicama: Vinogradska, Ritska i Ul. 

Sportova KLASA: UP/I-350-05/09-01/291 

URBROJ: 2158/1-01-222/13-09-11 ŽK od 

17.09.2009.g. te Zaključak o ispravku 

greške u Lokacijskoj dozvoli: KLASA: 

UP/I-350-05/09-01/291 URBROJ: 2158/1-

01-22/13-09-12 ŽK od 29.09.2009.g.; 

izdane od strane Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Osječko-baranjske županije. 

Lokacijskom dozvolom iz stavka 1. 

ovog članka,  predviđena je  izgradnja po 

fazama, i to: 

-    I faza: dionica u Vinogradskoj ulici od 

Ul. Kralja Zvonimira do Ritske ulice u 

dužini  952 m, 

-  II faza: dionica u  Ritskoj  ulici u dužini  

326 m i dionica u Ul. Sportova u dužini od  

294 m, 

- III faza: dionica od Ritske ulice do kraja 

Vinogradske ulice, u dužini od 563 m. 

 

 

Članak 3. 

Utvrđuje se da je za  projekt iz članka 1. 

Odluke  izdana  Potvrda  glavnog projekta 

za građenje vodoopskrbnog cjevovoda 

naselja Bilje u ulicama: Vinogradska, 

Ritska i Ul. Sportova,  KLASA:361-03/09-

02/237, URBROJ:2158/1-01-22/13-09-05 

ŽK  od 09.11. 2009.g., koji je izdao 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-

baranjske županije.  

Sastavni dio Potvrde glavnog 

projekta KLASA:361-03/09-02/237, 

URBROJ:2158/1-01-22/13-09-05 ŽK  od 

09.11. 2009.g. je Glavni projekt – 

Opskrbni cjevovodi naselja Bilje  u 

Vinogradskoj, Ritskoj i Ulici sportova, 

broj: HP-195/09 iz rujna 2009.g., 

izrađenom od strane Hidro plusa d.o.o. iz 

Osijeka, Reisnerova 115; projektant Josip 

Medvedec, dipl.ing.građ.  

 

Članak 4. 

Utvrđuje se da su sklopljeni ugovori u 

svrhu rješavanja-imovinsko-pravnih 

odnosa, i to: 

1. Ugovor o ustanovljenju prava 

služnosti na javnom vodnom dobru 

- Hrvatske vode ( br. ugovora: 

KLASA: 325-03/09-03/324 

URBROJ: 374-22-6-09-6 od 

30.11.2019.g.)  

za k.č.br. 1880/1 k.o. Bilje, ostalo 

zemljište, nasip ul. Vinogradska, 

upisane u z.k.ul. br. 1038 u k.o. 

Bilje, za ukupnu površinu prava 

služnosti od 1.184,00 m2 

2. Ugovor o osnivanju prava služnosti 

na dijelu k.č.br. 1779 u k.o. Bilje – 

Osječko-baranjska županija ( br. 

ugovora: KLASA: 947-01/09-01/24 

URBROJ: 2158/1-01-02-09-4 od 

23.12.2019.g. ) za dio k.č.br. 1779, 
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u naravi melioracijski kanal, upisan 

u z.k.ul.br. 2274 u k.o. Bilje, za 

ukupnu površinu služnosti od 84,00 

m2 

3. Ugovor o korištenju cestovnog 

zemljišta – Uprava za ceste 

Osječko-baranjske županije  

( broj ugovora: 2436/09-109 od 

24.11.2009.g. ) za dio k.č.br. 1795 

k.o. Bilje, županijske ceste Ž 4257: 

D7 ( Švajcarnica)-Darda-Bilje- 

Osijek (D2), u dionici: naselje 

Bilje, Ulica kralja Zvonimira, 

između kuća 33 i 35, za  površinu 

služnosti od 5,00 m2. 

 

Članak 5. 

Utvrđuje se da je započeta gradnja projekta 

iz članka 1. Odluke i  djelomično dovršena, 

i to: 

- I faza: dionica u Vinogradskoj ulici 

od Ul. Kralja Zvonimira do Ritske 

ulice, u dužini voda od 938,24 m 

(prema geodetskom snimku) 

- III faza: dionica od Ritske ulice do 

kraja Vinogradske ulice ( 

napomena: do kraja građevinskog 

područja), u dužini voda  od  

581,00 m (prema geodetskom 

snimku) 

Po završetku radova na izgradnji pojedinih 

faza, ishođene su uporabne dozvole, i to: 

- Uporabna  dozvola – vodoopskrbni 

cjevovod naselja Bilje u 

Vinogradskoj, Ritskoj, i Ulici 

Sportova – I faza (Vinogradska 

ulica) KLASA: UP/I-361-05/10-

01/56 URBROJ: 2158/1-01-22/13-

10-06 od 19.08.2010.g. 

- Uporabna  dozvola za dio građevine 

– vodoopskrbnog cjevovoda naselja 

Bilje u ulicama Vinogradska, 

Ritska, ul. Sportova – III faza ( 

dionica od Ritske ulice do kraja 

Vinogradske ulice ) KLASA: UP/I-

361-05/18-01/000123 URBROJ: 

2158/1-01-16-01/03-18-0006 od 

29.10.2018.g. 

 

Članak 6. 

Utvrđuje se da je nije završena  izgradnja 

dijela  projekta iz članka 1. Odluke, i to: 

- II faza: dionica u  Ritskoj  ulici u 

dužini od cca  326 m i dionica u Ul. 

Sportova u dužini od cca 294 m. 

 

Članak 7. 

Utvrđuje se da je u postupku  izrada  

projektne dokumentacije za izmjenu i 

dopunu  glavnog projekta opskrbnih 

cjevovoda naselja Bilje u Vinogradskoj, 

Ritskoj i Ulici sportova, potrebna  za 

ishođenje izmjene i dopune Lokacijske 

dozvole i Potvrde izmjene i dopune  

glavnog projekta, i to za: -  IV fazu: 

dionica u nastavku Vinogradske ulice ( 

krak B.2.) u dužini od cca 1025 m.  

 

Članak  8. 

Općina Bilje prenosi investitorska prava i 

obveze iz članka 1. ove Odluke na 

isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrbu 

d.o.o. u cilju realizacije projekta radi 

sufinanciranja od strane Hrvatskih voda.  

 

Članak 9. 

Međusobna prava i obveze Općine Bilje i 

Vodoopskrbe  d.o.o. regulirat će se 

ugovorom o ustupanju investitorskih prava. 

Daje se ovlaštenje općinskom načelniku za 

potpisivanje ugovora o ustupanju 

investitorskih prava. 

 

 

 

Članak 10. 
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Posebnim ugovorom uredit će se 

imovinsko-pravni i drugi odnosi te način 

unosa i vlasnički udjeli nastali provedbom 

ove  Odluke razmjeno prenesenoj 

vrijednosti. 

Ovlašćuje se načelnik za potpisivanje 

ugovora iz stavka 1. ovog članka u 

svojstvu osnivača Vodoopskrbe d.o.o. 

 

Članak 11. 

Obvezuje se Vodoopskrba d.o.o. u svojstvu 

novog investitora zatražiti izmjenu akta na 

temelju kojeg se mogu  graditi preostali 

dijelovi građevine. 

 

Članak 12. 

Vodoopskrba d.o.o.  se obvezuju riješiti 

imovinsko-pravne odnose, na način da 

sklopi ugovore o osnivanju prava služnosti, 

ishodi sve potrebne dozvole i dovrši 

izgradnju projekta, sve sukladno projektnoj 

dokumentaciji,  izdanim dozvolama, 

zakonskim propisima i pravilima struke. 

 

KLASA: 325-01/19-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-19-1 

Bilje, 30. siječnja 2019.g 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

13. 

Na temelju članka 34. Statuta 

općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18. i 03/18.-

pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 

30. siječnja 2019. godine donijelo je  

  
 

 

Odluku 

 o potpisivanju aneksa ugovora 
 

I. 

 

Općinsko vijeće odbija dati Općinskom 

načelniku suglasnost za potpisivanje 

aneksa ugovora  o korištenju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Bilje zaključenih s Beljem D.D. Darda 

kojima se mijenja osoba zakupnika u 

BELJE plus d.o.o. , odnosno prema Uputi 
Ministarstva poljoprivrede (Klasa:023-

03/18-01/45, Urbroj:525-07/0362-19-2, od 

14. siječnja 2019.g.) 

 
II. 

 

Ova odluka  biti će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

            III. 

 

U prilogu ove odluke Upute Ministarstva 

poljoprivrede (Klasa:023-03/18-01/45, 

Urbroj:525-07/0362-19-29, od 14. siječnja 

2019.g. 

 

KLASA:320-02/18-01/1 

URBROJ:2100/02-01-19-34 

Bilje, 30. siječnja 2019.g.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

14. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, broj: 05/13., 03/14., 02/18. i 03/18.-

pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 

Bilje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 

30. siječnja 2019. godine donijelo  

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu komunalnog 

redara za 2018. godinu i prihvaćanje 

Plana i programa rada za 2019. godinu 
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I. 

Usvaja se Izvješće o radu komunalnog 

redara Općine Bilje za 2018. godinu. 

 

II. 

Prihvaća se Plan i program rada 

komunalnog redara Općine Bilje za 2019. 

godinu. 

 

III. 

Izvješće o radu komunalnog redara Općine 

Bilje za 2018. godinu i Plan i program rada 

za 2019. godinu prilažu se ovom Zaključku  

i čine njegov sastavni dio. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i biti će objavljen u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 363-01/19-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-19-2 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

15. 

Na temelju članka 13. stavka 4. 

Zakona o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, broj: 92/10.), Procjene 

ugroženosti od požara i Plana zaštite od 

požara („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 

broj: 02/14.), te članka 34. Statuta Općine 

Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, 

broj: 05/13. i 03/14.) Općinsko vijeće 

Općine Bilje, na svojoj 15. sjednici 

održanoj dana 30. Siječanj 2019.g. donijelo 

je 

 

 

PROVEDBENI PLAN 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE BILJE 

ZA 2019. GODINU 

UVOD 
 

 Općinsko vijeće Općine Bilje 

donijelo je Odluku o usvajanju Procjene 

ugroženosti od požara, te Plan zaštite od 

požara koji su temelj za donošenje 

godišnjeg Provedbenog Plana unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Općine Bilje 

za 2019. godinu. 

 

I 

 U cilju unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine Bilje Općinsko 

vijeće Općine Bilje donosi Provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Bilje za 2019. godinu (u daljnjem 

tekstu: Provedbeni plan). 

 

II 

 U skladu sa Provedbenim planom 

potrebno je provesti slijedeće 

organizacijske, tehničke i urbanističke 

mjere: 

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

1.1.1. Provoditi operativne mjere i zadaće 

na temelju programa rada VZ Općine Bilje, 

kao        nositelja vatrogastva na području 

Općine Bilje. 

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje, svi DVD-a 

1.1.2. U središnjem DVD-u i primarnim 

DVD-ima osigurati djelotvornu i 

pravodobnu operativnost i cjelovitu 

prostornu pokrivenost. 

Izvršitelji: Općina Bilje, Vatrogasna 

zajednica Općine Bilje 

1.1.3. Redovito izvršavati stručne nadzore 

nad stanjem opremljenosti DVD-a. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje 

1.1.4. Tijekom godine organizirati 

združenu vatrogasnu vježbu. 
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Izvršitelji: Vatrogasna zajednica Općine 

Bilje, Općina Bilje 

1.1.5. Tijekom razdoblja povećane 

opasnosti od izbijanja požara (ljetni period 

za vrijeme žetvenih radnji) potrebno je 

osigurati pojačane mjere opreza te putem 

plakata i obavijesti upozoravati 

stanovništvo na poduzimanje mjera zaštite 

od požara. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje, 

DVD-a 

1.1.6. Sukladno izračunu o potrebnom 

broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti 

od požara osigurati potreban broj 

operativnih vatrogasaca. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

 

1.2. Normativni ustroj 

1.2.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti  i 

Plan zaštite od požara. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

1.2.2. Donijeti Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora za 2019. 

godinu. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

1.2.3. Provoditi odredbe Plana operativne 

provedbe Programa aktivnosti. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

 

2. TEHNIČKE MJERE 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

2.1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti 

nužno je osigurati potrebna sredstva za 

nabavu tehničke opreme u skladu sa 

objektivnim mogućnostima. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

2.1.2. Nabava sredstava veze, vatrogasne 

opreme, vatrogasnih aparata i druge 

opreme koja je potrebna za kvalitetno 

ispunjavanje povjerenih zadaća. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

2.1.3. Provoditi mjere za dovođenje u 

funkciju stabilnih uređaja za automatsku 

dojavu požara. 

Izvršitelji: VZ Općine Bilje, DVD-a 

2.1.4. Prije početka požarne sezone izvršiti 

pripravu, odnosno uklanjanje nedostataka 

na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za 

djelovanje na požarima. 

Izvršitelji: VZ Općine Bilje, DVD-a 

2.1.5. Sufinancirati osposobljavanje i 

usavršavanje vatrogasaca za vatrogasna 

zvanja i specijalnosti. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

 

3. URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1. U postupku donošenja prostorno-

planske dokumentacije obvezno je 

primjenjivati mjere zaštite od požara 

sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

3.2. Poduzimati potrebne mjere da 

prometnice i javne površine budu uvijek 

prohodne radi nesmetanog pristupa. 

Izvršitelji: Općina Bilje, Komunalno-

Bilje d.o.o., DVD-a 

3.3. Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti 

sa važećim propisima. 

Izvršitelji: DVD-a, Vodoopskrba d.o.o. 

3.4. Urediti prilaze za vatrogasna vozila i 

pristupe do površina voda koja svojom 

izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 

gašenja požara. 

Izvršitelj: Komunalno-Bilje d.o.o. 

 

4. MJERE ZAŠTITA ODLAGALIŠTA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

4.1. Privremena deponija Općine Bilje 

sanirana je krajem 2013. godine te ne 

predstavlja potencijalnu opasnost od 

izbijanja požara. Nema drugih većih 

problematičnih deponija koje predstavljaju 

požarnu opasnost. 

 

5. ORGANIZACIJSKE I 

ADMINISTRATIVNE MJERE 

 

5.1. Općina Bilje ima izrađenu Procjenu 

ugroženosti od požara i Plan zaštite od 

požara (usvojeni 2014. godine) koje se 

redovito ažuriraju. 

Izvršitelj: Općina Bilje 

5.2. Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu od požara na otvorenom 
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prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja 

posebice u vrijeme povećane opasnosti od 

požara. 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

5.3. U slučaju nastanka velikog požara 

otvorenog prostora aktivirati Plan 

korištenja teške građevinske mehanizacije 

za izradu prosjeka i probijanje 

protupožarnih putova. 

Izvršitelji: Komunalno-Bilje d.o.o., 

pravne i fizičke osobe vlasnici zemljišta 

5.4. Koristiti sve oblike javnog 

priopćavanja 

Izvršitelji: Općina Bilje, VZ Općine Bilje 

5.5. Provoditi odredbe Odluke o 

agrotehničkim mjerama, te uređenju i 

održavanju poljoprivrednih rudina. 

Izvršitelji: Vlasnici i korisnici 

poljoprivrednih i drugih zemljišta 

5.6. Pravne osobe koje temeljem posebnih 

propisa gospodare ili upravljaju šumama i 

šumskim zemljištem dužne su ažurirati 

popis šuma po stupnjevima opasnosti od 

šumskog požara sukladno Mjerilima za 

procjenu opasnosti od šumskog požara 

koja je tiskana u Prilogu 1. Pravilnika o 

zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, 

broj: 33/14.). 

Izvršitelj: Hrvatske šume 

 

III 

 Ovisno o vremenskim uvjetima i 

drugim čimbenicima odluka o promjeni 

određenog roka za početak ili završetak 

provođenja određenih operativnih mjera i 

zadaća iz ovog Provedbenog plana  donosi 

se na prijedlog zapovjednika VZ Općine 

Bilje. 

IV 

 Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bilje upoznat će sa sadržajem ovog 

provedbenog plana sve pravne subjekte  

koji su istim predviđeni kao izvršitelji 

pojedinih zadataka. 

 

V 

 Za realizaciju i financiranje svih 

planiranih operativnih radnji sredstva se 

osiguravaju u proračunu Općine Bilje za 

2019. godinu. 

 

VI 

 Ovaj Provedbeni plan stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku“ Općine Bilje. 

 

KLASA: 214-01/17-01/1 

URBROJ: 2100/02-01-19-21 

Bilje, 30.siječnja 2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

16. 

Na temelju  članka 34. Statuta 

Općine Bilje  („Službeni glasnik“ Općine 

Bilje, 5/13. i 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Bilje na 

svojoj 15. sjednici od 30. siječnja  

2019.godine donijelo je 
 

 

ODLUKA 

o isplati dara umirovljenicima 

 

Članak 1. 

Iz sredstava proračuna namijenjenih 

za dar umirovljenicima  odobrava se 

isplata dara za umirovljenike sa  

prebivalištem na području Općine Bilje  u 

iznosu  

 

200,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom do 1.500,00 kuna 

150,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 1.500,01-2.000,00 kuna 

100,00 kuna po umirovljeniku sa 

mirovinom od 2.000,01-3.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

Umirovljenicima koji mirovinu 

primaju sa osnova mirovinskog staža u 

Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u 

inozemstvu  odobrava se isplata sukladno 



39                                   «Službeni glasnik»       _________________  Broj 2 

 

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

Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Željko Cickaj, iur. načelnik Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 

 

točci 1.ove odluke ako ukupni iznos obje 

mirovine ne prelazi 3.000,00 kuna. 

 

 

 

 

Članak 3. 

Načelnik Općine Bilje organizirati 

će sa računovodstvom Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Bilje podjelu dara.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Bilje.  

 

Klasa: 402-01/18-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-19-3 

Bilje, 30. siječnja 2019.g.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

17. 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 

05/13., 3/14.,2/18. i 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019.g. 

donosi  

 

ODLUKU 

o suglasnosti na provedbu ulaganja na 

području Općine Bilje unutar Mjere 3.1.1. 

„Potpora za ulaganja u društvenu 

infrastrukturu i proširenje lokalnih 

temeljnih usluga“, sukladan tipu operacije 

7.4.1. Programa ruralnog razvoja 2014-

2020 

 

I. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na 

provedbu ulaganja na području Općine 

Bilje unutar Mjere 3.1.1. „Potpora za 

ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga“, 

sukladan tipu operacije 7.4.1. Programa 

ruralnog razvoja 2014-2020 za postavljanje 

rasvjete malonogometnog igrališta HNK 

Bilje. 

 

II. 

Općina Bilje provest će ulaganje 

postavljanje rasvjete malonogometnog 

igrališta HNK Bilje sukladno prilogu Opis 

projekta koji je sastavni dio ove Odluke a 

kojim su utvrđeni svi detalji predmetnog 

ulaganja. 

III. 

Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve 

aktivnosti i potpiše svu potrebnu 

dokumentaciju za prijavu projekta, 

pripremu, provođenje i implementaciju 

projekta koji je predmetom ove Odluke, 

primjerice: da potpiše sve potrebne 

ugovore za provedbu ulaganja iz točke I., 

da primi sredstva, izvrši uplate sukladno 

potpisanim ugovorima, podnese izvješća i 

dr.  

IV. 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

vijeće o potpisanom ugovoru. 

 

V. 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Bilje, a 

sredstva koja nisu planirana Proračunom 

osigurati će se Izmjenama i dopunama 

Proračuna. 

 

VI. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

Klasa: 306-02/15-01/1 

Ur.broj: 2100/02-01-19- 71 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

18. 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje („Službeni glasnik" broj: 
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05/13., 3/14.,2/18. i 3/18.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 15. 

sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019.g. 

donosi  

 

ODLUKU 

o suglasnosti na provedbu ulaganja na 

području Općine Bilje unutar Mjere 3.1.1. 

„Potpora za ulaganja u društvenu 

infrastrukturu i proširenje lokalnih 

temeljnih usluga“, sukladan tipu operacije 

7.4.1. Programa ruralnog razvoja 2014-

2020 

 

I. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na 

provedbu ulaganja na području Općine 

Bilje unutar Mjere 3.1.1. „Potpora za 

ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga“, 

sukladan tipu operacije 7.4.1. Programa 

ruralnog razvoja 2014-2020 za Izgradnju 

dječjeg igrališta u Lugu. 

 

II. 

Općina Bilje provest će ulaganje Izgradnja 

dječjeg igrališta u Lugu sukladno prilogu 

Opis projekta koji je sastavni dio ove 

Odluke a kojim su utvrđeni svi detalji 

predmetnog ulaganja. 

 

III. 

Ovlašćuje se Načelnik da poduzme sve 

aktivnosti i potpiše svu potrebnu 

dokumentaciju za prijavu projekta, 

pripremu, provođenje i implementaciju 

projekta koji je predmetom ove Odluke, 

primjerice: da potpiše sve potrebne 

ugovore za provedbu ulaganja iz točke I., 

da primi sredstva, izvrši uplate sukladno 

potpisanim ugovorima, podnese izvješća i 

dr.  

 

IV. 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko 

vijeće o potpisanom ugovoru. 

 

V. 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

planirana su u Proračunu Općine Bilje, a 

sredstva koja nisu planirana Proračunom 

osigurati će se Izmjenama i dopunama 

Proračuna. 

 

VI. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Bilje. 

 

Klasa: 306-02/15-01/1 

Urbroj: 2100/02-01-19- 70 

Bilje, 30. siječnja 2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

 

19. 

 

Na temelju članka 34. Statuta 

Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 

5/13, 3/14, 2/18. – pročišćen tekst 3/18.), 

Općinsko vijeće Općine Bilje, na svojoj 

30. sjednici održanoj dana 30.siječnja 

2019. godine donosi 

 

 

ODLUKE 

o odobravanju kratkoročnog zajma  

Komunalnom – Bilje d.o.o. 

 

I. 

Općina Bilje  odobrava kratkoročni 

beskamatni zajam Komunalnom – Bilje 

d.o.o. tvrtci u svom 100% vlasništvu,  u 

iznosu od 2000.000,00 kn 

(dvjestotisućakuna) s krajnjim rokom 

otplate 31.11.2018.g. o čemu  se ima 

sklopiti ugovor. 

 

II. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpisivanje Ugovora o zajmu iz točke 1.,  

kao i za provedbu ove Odluke. 

 

III. 
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Ova Odluka stupa na snagu prvog 

slijedećeg dana  od objave u „Službenom 

glasniku Općine Bilje. 

 

KLASA:403-02/19-01/1  

UR.BROJ: 2100/02-02-19-3 

Bilje, 30.01.2019.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

SREĆKO TATAREVIĆ,v.r. 

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

      

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

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

 

5. 

 

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), 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), a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 

načelnik Općine Bilje dana 28. siječnja 2018. godine donosi 

 

 

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU 

OPĆINE BILJE ZA 2019. GODINU 

 

 

I. 

 

Ovim Programom mjera utvrđuje se provedba obvezne preventivne dezinsekcije i 

deratizacije, kao posebna mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine 

Bilje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program). 

  

II. 

 

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 i 114/18). 

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 zdravstvene ustanove i druge 

pravne osobe koje obavljaju djelatnost obvezne DDD kao mjere za sprječavanje i suzbijanje 

zaraznih bolesti pučanstva" (NN br. 35/07), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o uvjetima 

obavljanja djelatnosti), na temelju: 
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- 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 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 suzbijanje 

dovoljna samo jedna akcija uporabom biocidnih pripravaka. 

 

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. 

 

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. Uvod 

Programom se utvrđuju izvoditelji obvezne dezinsekcije, situacija i potrebe, način 

provedbe dezinsekcije, dinamika poslova, područja i površine potencijalnih legla ličinki 

komaraca, integrirani sustav kontrole, stručni nadzor nad obavljanjem dezinsekcije, nositelj 

Programa, način financiranja i dodatak Programu. 

 

Izvoditelji obvezne preventivne dezinsekcije moraju ispunjavati uvjete propisane 

Pravilnikom o uvjetima obavljanja djelatnosti i Pravilnik o načinu provedbe obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o 

načinu provedbe). 

 

2.1.2. Situacija i potrebe 

Pod obveznom dezinsekcijom podrazumijevamo učinkovito suzbijanje komaraca. 

Učinkovito suzbijanje komaraca je višegodišnji organizirani neprekidni program suzbijanja. U 

sebi sadrži radnje uzorkovanja i prosudbe brojnosti populacije komaraca, te na osnovu 

znanstveno utvrđenih uobičajenih spoznaja temeljimo njihovo suzbijanje. Komarci 

predstavljaju epidemiološki značaj u smislu prenošenja niza zaraznih bolesti, javlja se i 

problem prekomjerne brojnosti populacije koja utječe na kvalitetu života građana.  

 

2.1.3. Način suzbijanja komaraca 

Zatvorena staništa kontroliraju se u pravilnim vremenskim razmacima tijekom cijele 

godine jer su u njima stabilni uvjeti (temperatura, vlaga) koji pogoduju razvoju komaraca i 

nisu podložni meteorološkim promjenama. 

Otvorena staništa i sva prethodno zabilježena sigurna žarišta potrebno je nadzirati u 

periodu aktivnosti komaraca (4./5. mjesec do 11. mjeseca) na način da se: 

a) prosuđuje učinkovitost poduzetih mjera i prate moguće migracije komaraca prema 

susjednim područjima, 

b) prati prisutnost ličinki komaraca nadzorom popisanih žarišta uz uzorkovanje ličinki i 

kukuljica, 
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c) prosuđuje vrijednost poduzetih higijensko-profilaktičkih mjera od strane pučanstva ili 

vlasnika prostora uz zabilješke o mogućim novootkrivenim žarištima, 

d) prisutnost krilatica mjeri se lovkama ili postupkom ovipozicije. 

 

A) Sanacijski postupci 

Sanacijskim postupcima koji se temelje na sustavnom uklanjanju ili smanjivanju 

uvjeta za razvoj i razmnožavanje komaraca te otklanjanju ekoloških niša na području 

provedbe Programa suzbijanja komaraca.  

Praćenje i bilježenje vidljivih i skrivenih voda (legla ličinačkih stadija) u svrhu 

uklanjanja potencijalnih legala (zatrpavanje, povećana protočnost ustajalih voda, uklanjanja 

krutog otpada pogodnog za nakupljanje voda). 

Praćenje sanacijskog postupka obavlja se prema Upitniku o žarištu ličinki komaraca – 

Obrazac 1. i praćenje legla komaraca – Obrazac 2. Okolišni čimbenici podrazumijevaju 

svakodnevno praćenje vremenskih uvjeta. 

Provođenjem zdravstvenog odgoja lokalnog stanovništva nadležni Zavodi za javno 

zdravstvo trebaju nastojati do maksimalne razine ukloniti sva moguća mjesta zadržavanja 

komaraca. Edukacija što veće populacije lokalnog stanovništva može se provoditi npr. 

distribucijom informativno – edukativnih postera i letaka o komarcima kao vektorima 

zaraznih bolesti te individualnom uklanjanju potencijalnih ekoloških niša, informiranje 

pučanstva putem lokalnih TV postaja, radio postaja te lokalnih tiskovina itd. Osnovni podaci 

koje Zavod za javno zdravstvo treba prezentirati pučanstvu su: 

• opisati komarca s najvažnijim značajkama za prepoznavanje uz kratki opis biologije, 

• što znači prisutnost različitih vrsta komaraca, 

• uputiti pučanstvo kako oni sami mogu doprinijeti smanjenju populacije komaraca u 

svojem  okolišu te poticati širenje takvih informacija »od susjeda do susjeda«, 

• poticati suradnju pučanstva tijekom provođenja mjera suzbijanja komaraca, kao i 

obilježavanju novih područja infestacije, 

• zainteresiranima dati podatke o nositeljima suzbijanja (grad, nadležni Zavod, ovlašteni 

DDD izvoditelj) kako bi pučanstvo moglo dobiti proširene obavijesti ili izvršiti dojave 

o novim žarištima. 

 

B) Biološke mjere suzbijanja 

Primjenom dozvoljenih larvicidnih pripravaka na bazi Bacillus thurigiensis var. 

israelensis u obliku tekućine, granula, prašiva ili sporo otpuštajućih briketa, ručnom 

primjenom ili postupcima prskanja ili granuliranja s vozila, čamaca, zrakoplova ili 

helikoptera. 

 

C) Kemijske mjere suzbijanja 

Primjena regulatora rasta u obliku tekućine, granula ili sporo otpuštajućih briketa bez 

štete za neciljane vrste. Primjenom insekticidnih larvicida u obliku močivih prašiva, tekućine, 

granula ili kompresa, za obradbu različitih vodenih nakupina i recipijenata ovisno o tipu legla, 

njegovoj protočnosti, vrsti komaraca i larvicidu koji se primjenjuje, provoditi jednu do dvije 

larvicidne obrade mjesečno od trenutka pozitivnog nalaza utvrđenog monitoriranjem na 

stalnim, privremenim, prirodnim ili umjetnim vodenim nakupinama do nestanka ličinki ili 

vodenih nakupina. Svaki vodospremnik ili stajaća voda s održivosti većom od sedam dana 

može predstavljati leglo larvicidnih oblika komaraca. Sustavni larvicidni tretmani suzbijanja 

učinkoviti su u smanjenju brojnosti populacija komaraca, ekološki prihvatljivi u smislu 

očuvanja biološke raznolikosti korisne faune kopna te ih u smislu zaštite čovjekovog okoliša 

treba prvenstveno koristiti tijekom sezone pojave komaraca. 
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D) Adulticidna metoda 

Adulticidne metode suzbijanja provoditi sukladno prosudbi epidemiološke službe 

nadležnog zavoda za javno zdravstvo u slučajevima kao što su sustavna suzbijanja komaraca 

kao dopuna provedbenih larvicidnih postupaka. Provode se postupcima: 

• rezidualnog prskanja (raspršivanja) zatvorenih prostora 

• hladnog zamagljivanja sa zemlje pri čemu su ekološki najprihvatljiviji vodeni rastvori 

insekticida 

• toplog zamagljivanja sa zemlje, za obradbu manjih ili većih ciljanih površina 

Kod provedbe svih adulticidnih postupaka nadležni Zavod za javno zdravstvo 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 pčelare radi pravovremenih mjera zaštite za 

pčele najmanje 48 sati prije provođenja prvog tretmana uporabom kemijskih sredstava. Kod 

svakog idućeg tretmana u jednom ciklusu akcije tretiranja najmanje 24 sata, a u izvanrednim 

situacijama (npr. procijenjene nagle vremenske promjene i intenzivne migracije odraslih 

komaraca) 6 sati prije početka akcije ovlašteni izvoditelj u pisanom obliku izvješćuje nadležni 

zavod za javno zdravstvo i nositelje Programa mjera. 

b) Adulticidni postupci predstavljaju znatnu opasnost za sve neciljane vrste noćnih kukaca, a 

posredno za njihove predatore na području adulticidnog postupaka ili na širem području gdje 

strujom vjetra mogu biti preneseni toksični aerosoli, što obzirom na neznatnu učinkovitost, a 

široki spektar djelovanja predstavlja znatnu ekološku štetu. Treba uvijek naglašavati da su svi 

adulticidni postupci neselektivni postupci koji ugrožavaju zdravlje osjetljivih skupina ljudi, 

uzrokuju štete u okolišu uključujući i vodene i kopnene životinje, uništavaju sve trenutačno 

prisutne vrste insekata te stoga bitno narušavaju biološku ravnotežu opterećujući okoliš 

štetnim tvarima, dok dugotrajnom primjenom dovode do ugrožavanja bioraznolikosti. 

c) Osigurati provođenje predradnji ako i kada se donese odluke da je adulticidni postupak 

nužno provesti: 

• utvrditi točno područje koje se pokriva 

• podijeliti područje u zone 

• izraditi planove kretanja u zonama 

• utvrditi vrijeme aplikacije aerosola (jutro ili večer) 

• izračunati potrebnu količinu adulticida za svaku utvrđenu zonu ovisno o površini te 

zone, a ne o cjelokupnoj površini nekog područja 

• utvrditi dinamiku pokrivanja zona. 

d) 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 štetne 

kemikalije može kod osjetljivih ljudi uzrokovati respiratorne smetnje. Optimalno vrijeme za 

provedbu adulticidnih postupaka je cca 1 do 2 sata u zoru i cca 1 do 2 sata u sumrak, kad su 

najslabija strujanja zraka, tj. pri vjetru ispod 4 km/sat (komarci su aktivni samo u uvjetima bez 

vjetra pa je svaki adulticidni tretman na otvorenom prostoru kod jačeg vjetra neučinkovit), pri 

relativnoj vlažnosti zraka i temperaturama koje su u trenutku adulticidnog tretmana više od 

15°C (pri nižim temperaturama zraka aktivnost komaraca vrlo mala ili je nema). U skladu s 
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navedenim, računa se da se tijekom dana aktivnosti na suzbijanju letećih oblika komaraca 

mogu provoditi u ukupnom vremenu od cca 2 do 4 sata. Sukladno rezultatima provedenog 

monitoringa nadležni zavod određuje područje tretmana, vrijeme provođenja tretmana ovisno 

o aktivnosti dominantnih vrsta komaraca i to isključivo nakon provedenog larvicidnog 

tretmana kako se adulticidni tretman ne bi provodio dok još ima aktivnih legla. Npr. prema 

sljedećem okvirnom primjeru ako nadležni zavod utvrdi da je područje koje se mora tretirati 

npr. površina veličine cca 1.200 ha s npr. uređajem za hladno zamagljivanje ULV postupkom 

s vozila u pokretu kapaciteta rezervoara minimalno 50 litara, preporučena brzina kretanja 

vozila za postizanje najboljeg učinka prilikom ULV aplikacije insekticida je 20 km/h (20.000 

m/h), u prohodu se pokriva cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo prolazi (ukupno 

100m širok pojas), što znači da se za sat vremena jednim uređajem za hladnu ULV aplikaciju 

i jednim vozilom može obraditi do 200 ha površine, odnosno za 2 sata rada do 400 ha tijekom 

jedne akcije, dakle s tri uređaja na tri vozila za 2 sata rada do 1.200 ha. Visina i gustoća 

vegetacije, zgrade i druge prepreke onemogućavaju širenje aerosola tako da veća visina i 

gustoća vegetacije i drugih prepreka umanjuje efektivnu širinu prolaza (pravilo - 50%-tno 

umanjenje širine prolaza). Prilikom određivanja površine za adulticidni tretman i količine 

utroška insekticida potrebno je uzeti u obzir činjenicu da je izgrađenost u dijelovima naselja 

(stambene zgrade i drugi objekti u naselju) do 60% površine. Ukoliko je brzina vozila 15 

km/h (15.000 m/h) okvirni izračun površne tretiranja se umanjuje za 1/4. Postupak se ne smije 

obavljati nasuprot vjetru jer se neće postići željeni učinak adulticidnog postupka i kako 

izvoditelj ne bi bio izložen štetnom aerosolu. Sukladno navedenom te preporukama 

proizvođača radi se izračun za uporabu uređaja za toplo zamagljivanje s vozila u pokretu i 

prijenosnog uređaja za toplo zamagljivanje. 

e) Sukladno članku 14. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije, primjena biocidnih pripravaka toplim ili hladnim zamagljivanjem 

iz zrakoplova zabranjena je nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim 

zaštićenim područjima. Prema dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (NN 76/12), dodaje se stavak 6. koji glasi: “Iznimno od odredbe 

stavka 5. ovog 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.” 

Završne sezonske adulticidne akcije su od velike važnosti jer o njima neposredno ovisi broj 

komaraca koji ide u prezimljavanje, odnosno broj komaraca koji će biti pokretač populacije u 

slijedećoj godini. 

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. 

Toplo zamagljivanje većih razmjera treba isključivo provoditi izvan naseljenih mjesta, 

zaštićenih područja i nacionalnih parkova. 

 

Prilikom korištenja insekticida/larvicida, kad integrirane mjere uporabom nekemijskih 

sredstava nisu dovele do smanjenja populacije na biološki minimum, obavezno je prilagoditi 

se navedenim normativima: 

 

Vrsta tretmana 
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 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 

Količina 

larvicida/insekticida 

te omjer razrjeđenja 

uputa 

proizvođača 

uputa proizvođača i 

ovisno o 

organskom 

opterećenju 

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 

Površina tretiranja 
uputa 

proizvođača 
uputa proizvođača 0,5 – 1 lit. /1 ha 0,5 – 1 lit. /1 ha 

Brzina vjetra – 

dopuštena gornja 

granica 

  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 

Radni sati   
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 

Kapacitet rezervoara   min. 50 lit. min. 50 lit. 

Obrađena površina s 

1 vozilom – ekipa 

od 2 izvoditelja 

  50 – 200 ha površine/1 h 50 – 200 ha površine/1 h 

Umanjenje 

efektivne širine 

prolaza radi gustoće 

vegetacije te dr. 

prepreka 

  do 50% - 

Dinamika 
svaka 3-4 

tjedna 
svaka 3-4 tjedna 

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 

 

* U slučaju avio tretmana sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« br. 35/07, 76/12) te ovisno o uputama 

proizvođača insekticida/larvicida. 

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

 

2.1.4. Stručni nadzor 

Stručni nadzor nad provedbom obvezatne mjere dezinsekcije provodi Zavod za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije koji kontinuirano tijekom godine prikuplja podatke o 

prisustvu komaraca te izrađuje bazu podataka. Ako obveznu mjeru dezinsekcije provodi 
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Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

nadzire rad Zavoda. 

 

2.1.5. Nositelj programa 

Nositelj programa je Općina Bilje. 

 

2.1.6. Način financiranja 

Stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije kao 

posebne mjere financira se iz sredstava Općine Bilje, kao i mjere obuhvaćene ovim 

Programom. 

 

2.2. PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA (SUZBIJANJE 

ŠTETNIH GLODAVACA) 

 

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 obvezne preventivne deratizacije propisani su u 

okviru Programa obvezne preventivne deratizacije. Izvoditelji su dužni u cijelosti 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 Zavoda 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 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 
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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 

Obvezna uporaba deratizacijske kutije 

koju nije moguće slučajno otvoriti 

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 

DA; na pripadajućem okolišu mamci 

skriveni u aktivne rupe 

4. 
Subjekti (objekti) u 

poslovanju s hranom 

1 mamac (20 – 

50 gr ) 
10 m2 DA 

5. 

Površine oko subjekata 

(objekti) u poslovanju s 

hranom 

1 mamac (20 – 

50 gr ) 

na svakih 10 – 

15m 

DA; na pripadajućem okolišu mamci 

skriveni u aktivne rupe 

6. 
Svi drugi objekti javne 

namjene 

1 mamac (20 – 

50 gr ) 
20 m2 DA 

7. 
Površine oko svih drugih 

objekata javne namjene 

1 mamac (20 – 

50 gr ) 

na svakih 15 – 

20 m 

DA; na pripadajućem okolišu mamci 

skriveni u aktivne rupe 

8. 

Obale vodotokova, potoka, 

rijeka, jezera, kanala, brana 

i mora 

min. 1 

parafinski 

mamac 

(20 – 50 gr ) 

na svakih 20 – 

30 metara obje 

strane obale 

mamci skriveni u pukotine obalnog ruba, 

aktivne rupe ili pričvršćeni na žicu uz 

kanalizacijske izljeve ili rub obale 

9. Parkovi i zelene površine 

1 parafinski 

mamac (20 – 50 

gr) 

50 – 100 m2 

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 

10. Kanalizacija 

1 parafinski 

mamac 

(100 – 200 gr) 

na svakih 100 m mamac pričvršćen žicom za željezne 

penjalice uz obilježavanje revizionog otvora 

bojom koja mora biti različita od boje 

korištene u predhodnoj akciji 1 parafinski 

mamac (100 gr) 

u svako 2. ili 3. 

reviziono okno 

5 – 10 

parafinskih 

mamaca 

(1000 gr) 

na 500 m 

kanalizacije 

raspoređeno na 

10 mjesta 

mamac pričvršćen na žicu 

11. 

Deponije krutog i 

organskog otpada 

(organizirani ili divlji) 

1 mamac (20 – 

50 gr) 
20 m2 

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 

1 mamac (20 – 

50 gr ) 

na svakih 10 – 

15 m u prstenu 

Dinamika 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 
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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 

 

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 

Zavod 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. Zavod se obvezuje 

temeljem izvršenog nadzora izraditi izvješće. Izvješće Zavod 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 stručno-realno 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 
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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 

Zavod 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 Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske 

županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadzire rad Zavoda. 

 

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.     

 

III. 

 

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. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u "Službenom glasniku" 

Općine Bilje. 

 

Klasa: 501-01/19-01/1 

Urbroj: 2100/02-02-19-2  

Bilje, 28. siječanj 2018.g. 
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Općinski načelnik 

Željko Cickaj, iur. 

 

 

 

 

 

6.  

     

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, 

broj:79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18) i članka 51. Statuta Općine Bilje („Službeni 

glasnik“ broj 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) sukladno Programu mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bilje za 2019. godinu, Općinski načelnik 

Općine Bilje dana 29.siječnja 2019. godine donosi 

 

 

PROVEDBENI PLAN DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO POSEBNE MJERE 

NA PODRUČJU OPĆINE BILJE ZA 2019. GODINU 

 

Provedbenim planom utvrđuju se izvoditelji preventivne dezinsekcije i deratizacije, vrste 

biocida, te prostorni raspored i rokovi obavljanja poslova propisanih u Godišnjem programu 

mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bilje za 2019. godinu (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 i 114/18) (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 

Izmjenama i dopunama Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih 

člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno 

suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 

Republiku Hrvatsku (NN 62/2018), donesenog od strane Ministarstva zdravlja, na prijedlog 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  

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 i 76/12). 

 

2. ODLUKA O IZBORU VRSTE BIOCIDNOG PRIPRAVKA 

 

Za preventivnu dezinsekciju i preventivnu deratizaciju na području Općine Bilje 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 
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pripravaka (objavljen na web stranici Ministarstva zdravstva).  

3. PROVEDBENI PLAN SUZBIJANJA KOMARACA (raspored, dinamika i rokovi 

provedbe mjera te sredstva) 

 

Suzbijanje ličinki komaraca (larvicidni tretman komaraca na području Općine Bilje) 

koji će se provoditi: 

A) Biološkim mjerama suzbijanja komaraca – suzbijanje larvi komaraca provodit će se 

biološkim larvicidnim pripravcima u obliku tekućine, granula, praška i to ručnom primjenom 

ili postupcima prskanja ili granuliranja s vozila, čamaca i slično. 

B) Kemijske mjere suzbijanja komaraca provodit će se 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 baruštine s trstacima, 

drenažni kanali, stajačice, irigacijski kanali, lagune, močvarno tlo, poplavne livade, 

protupožarni vodospremnici, kanalizacijski otvori, taložnice kanalizacijskog sustava te 

septičke jame), ovisno o protočnosti, svaka tri do četiri tjedna, primjenom prskalica, 

granulatora ili ručno, iz vozila, čamaca ili pješke, prema naputcima proizvođača, te vrsti, 

namjeni i dubini vodenih površina. Svaki vodospremnik ili stajaća voda s održivosti većom od 

sedam dana može predstavljati leglo larvicidnih oblika komaraca. Sustavni larvicidni tretmani 

suzbijanja učinkoviti su u smanjenju brojnosti populacija komaraca, ekološki prihvatljivi u 

smislu očuvanja biološke raznolikosti korisne faune kopna te ih u smislu zaštite čovjekovog 

okoliša treba prvenstveno koristiti tijekom sezone pojave komaraca. 

Kod suzbijanja komaraca broj terenskih ekipa izvoditelja određuje se na osnovi broja 

potrebnih uređaja za adulticidni tretman te zadanom području (veličina područja koje mora 

biti obuhvaćeno tretmanom), s time da je za svaki uređaj koji se koristi s vozila u pokretu 

potrebna jedna terenska ekipa od najmanje 2 člana. 

• za obradu 300 hektara adulticidnim tretmanom u jednom danu potrebno je: 

• 1 uređaj za hladno zamagljivanje ULV postupkom s vozila u pokretu kapaciteta 

rezervoara minimalno 50 litara i da ima mogućnost napraviti kapljice veličine 20-30 

mikrona ili 

• 1 uređaj za toplo zamagljivanje s vozila u pokretu kapaciteta rezervoara minimalno 50 

litara ili 

• 1 prijenosni uređaj za toplo zamagljivanje kapaciteta rezervoara minimalno 5 litara, a u 

područjima specifičnog okoliša nadležni Zavod za javno zdravstvo donosi odluku o vrsti 

uređaja koji su potrebni za tretiranje.  

 

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, s time da je za svaki uređaj potrebno jedno vozilo. 

 

Primjerice površinu veličine cca 1.200 ha s npr. uređajem za hladno zamagljivanje 

ULV postupkom s vozila u pokretu kapaciteta rezervoara minimalno 50 litara, preporučena 

brzina kretanja vozila za postizanje najboljeg učinka prilikom ULV aplikacije insekticida je 

20 km/h (20.000 m/h), u prohodu se pokriva cca 50 m sa svake strane ulice kojom vozilo 

prolazi (ukupno 100m širok pojas), što znači da se za sat vremena jednim uređajem za hladnu 

ULV aplikaciju i jednim vozilom može obraditi do 200 ha površine, odnosno za 2 sata rada do 

400 ha tijekom jedne akcije, dakle s tri uređaja na tri vozila za 2 sata rada do 1.200 ha. Na 
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području Općine Bilje suzbijanje odraslih komaraca će se provoditi adulticidnim tretmanima 

na način da se postigne cilj: manje od „15 uboda komaraca u 15 minuta“. 

 

Suzbijanje odraslih komaraca adulticidnim tretmanima započet će se provoditi u 

vremenu travanj-rujan tekuće godine, a obavještavati će se Općina Bilje, Sanitarna 

inspekcija, te građani i pčelari putem oglasa u sredstvima javnog priopćavanja najmanje 48 

sati prije provođenja prvog tretmana uporabom kemijskih sredstava. Kod svakog idućeg 

tretmana u jednom ciklusu akcije tretiranja najmanje 24 sata, a u izvanrednim situacijama 

(npr. procijenjene nagle vremenske promjene i intenzivne migracije odraslih komaraca) 6 sati 

prije početka akcije ovlašteni izvoditelj u pisanom obliku izvješćuje nadležni zavod za javno 

zdravstvo i nositelje Programa mjera. Suzbijanje odraslih komaraca provodit će se u 

večernjim satima swing fog aparatima sa vozila. Adulticidi koji će se koristiti za suzbijanje 

odraslih komaraca sa zemlje (swing fog aparatima sa vozila), suzbijanje odraslih komaraca 

izvan naseljenih mjesta trebaju 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). 

 

Izvoditelj suzbijanja komaraca će tijekom mjeseca dostaviti izvješće naručitelju i 

stručnom nadzoru o izvršenim aktivnostima za prethodni mjesec. 

 

4. PROVEDBENI PLAN DERATIZACIJE (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 glodavci koje treba suzbijati na razinu biološkog minimuma u cilju zaštite 

zdravlja pučanstva te smanjivanja gospodarskih šteta jesu: kućni miš (Mus musculus) i štakor 

(Ratus Ratus i Ratus Norvegicus). 

 

Na području Općine Bilje deratizaciju će provoditi ovlaštene pravne osobe, ovlaštene 

za obavljanje DDD usluga, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 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.  

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 

struka s minimalno srednjoškolskim obrazovanjem koji mogu biti članovi ekipe 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. 

Proljetna deratizacija će se provoditi u vremenu ožujak-svibanj, a jesenski tretman 

deratizacije u vremenu rujan-studeni tekuće godine. O početku akcije obavještavati će se 
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Općina Bilje, Sanitarna inspekcija, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, te 

građani putem oglasa u sredstvima javnog priopćavanja, a obavještavati će se i tiskanim 

materijalima-plakatima postavljenim na vidljivim i frekventnim mjestima. 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 sl.) te će se i postavljanje zatrovanih 

meka provoditi na dobro odabrane lokacije-mjesta, na i uz mjesta na kojima je uočen 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-1. 

 

 

5. OBRAZCI, DOKUMENTI I IZVJEŠĆA 

 

Obrasci, dokumenti i izvješća koja su izvoditelji obvezni voditi tijekom provedbe 

mjera definirani su Programom mjera i sastavni su dio Programa mjera. 

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u "Službenom 

glasniku" Općine Bilje. 

 

Klasa: 501-01/19-01/1 

Urbroj: 2100/02-02-19-3  

Bilje, 29. siječanj 2018.g. 

 

Općinski načelnik 

Željko Cickaj, iur. 

 

 

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

 

AKTI STOŽEA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 

 Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („ Narodne novine“, broj: 

92/10.) i  3. pod točke a)  Prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za republiku Hrvatsku, Stožer zaštite i spašavanja Općine Bilje na sjednici 

održanoj dana 28. siječnja 2019. godine usvojio je  

 

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 
OPĆINE BILJE ZA 2019. GODINU 

 
I 
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Red. 
broj 

ZADAĆA-AKTIVNOST Nositelj 
provedbe 

suradnici Rok  
izvršenja 

1 -razmatranje i usvajanje Plana rada 
Stožera civilne zaštite za 2019. god. 

Stožer 
 

DVD 
JUO 

odmah 

2 -razmatranje i nacrta Provedbenog Plana 
unaprjeđenja zaštite od požara 

„ DVD 
JUO 

ožujak 

3 -predložiti usvajanje Plana operativne 
provedbe programa aktivnosti 

„ DVD 
JUO 

travanj 

4 -donijeti Plan motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora i građevina 

„ DVD,JUO 
JU PP 

15.04. 
30.04. 

5 -usvojiti Plan uključivanja svih subjekata 
zaštite i spašavanja 

„ DVD,JU PP, HŠ 
BELJE DD 

31.03. 
15.05. 

6 -održavanje sjednica Stožera zaštite i 
spašavanja 

„ JUO kontinuirano 

7 -vršiti usklađivanje svih podataka i 
odrednica važećih planova ZOP-a 

„ JUO „ 

8 -vršiti ažuriranje Stožera sukladno 
promjenama 

„ JUO „ 

9 -praćenje stanja „divljih“ deponija i 
poduzimanje mjera za saniranje 

„ DVD,Komunalno 
-Bilje 

15.05. 
31.05. 

10 -popis teške mehanizacije „ JUO 15.05. 

11 -priprema, sanacija i otklanjanje 
nedostataka na vozilima, opremi i tehnici 

„ DVD,Komunalno 
-Bilje 

15.05. 

12. -donijeti Analizu stanja sustava civilne 
zaštite za 2018. godinu 

„ 
Općina Bilje 

JUO prosinac 

13. -izraditi i usvojiti Smjernice za 
četverogodišnje razdoblje 2020.-2023. 

„ 
Općina Bilje 

JUO  

14 -donijeti godišnji plan razvoja sustava CZ 
za 2020. godinu 

„ JUO,DVD, 
Stožer CZ 

prosinac 

 

II 
 Ovaj Plan objavit će se u  „Službenom glasniku“ Općine Bilje. 
 
KLASA: 810-01/17-01/2 
URBROJ: 2100/02-02/1-19-23 
Bilje,28.siječnja 2019.g. 
 
         NAČELNIK STOŽERA CZ 
         Gabor Varga, dipl. ing.  
**********************************************************************************
********************************************************************************** 
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