Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XVII

Špišić Bukovica, 9. travnja 2012. godine

Broj 1
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Proračuna
Općine Špišić Bukovica
u 2011. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Proračuna Općine Špišić Bukovica u
2011. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/27
Ur.Broj:2189/06-01-12-01
Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Broj 1

Broj 1
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Članak 3.

Ovo ostvarenje Proračuna Općine Špišić
Bukovica podnosi se za 2012. godinu, a objavit
će se u “Službenom vjesniku” Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/27
Ur.broj: 2189/06-02-12-2
U Špišić Bukovici, 08.03.2011. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 04/09 i 03/11),
te sukladno članku 67. Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave (NN br. 117/93,
33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03
i 73/08), Načelnik Općine Špišić Bukovica na
30. sjednici Općinskog vijeća Općine Špišić
Bukovica održanoj dana 08.03. 2012. godine,
podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE
o utrošku proračunske zalihe iz
Proračuna Općine Špišić Bukovica
za razdoblje od 01.01. - 31.12.2011.
godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju o utrošku proračunske
zalihe iz Proračuna Općine Špišić
Bukovica za razdoblje od 01.01. 31.12.2011. godine
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju o utrošku
proračunske zalihe iz Proračuna Općine Špišić
Bukovica za razdoblje od 01.01. - 31.12.2011.
godine.

R.
br.

1.

2.
3.
4.

5.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/29
Ur.Broj:2189/06-02-12-02
Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Broj 1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opis
Zajednica
udruga
Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog
rata
Virovitičko-podravske
županije
Udruga hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog rata
Virovitica
Konjička udruga ˝Sretna
potkova˝ iz Pitomače
Udruga sportske rekreacije
˝Sport za sve˝ ˝Mladost˝
Vukosavljevica
Zajednica
udruga
hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog
rata
Virovitičko-podravske
županije
Dodjela pehara Vatrogasnoj
zajednici Općine Špišić
Bukovica
Plivački klub Virovitica
IPA- IV Nakladništvo
d.o.o.,IzdavačPartnerPrometna bojanka za djecu
Zavičajni
klub
Slankamenaca iz Suhopolja
Udruga umirovljenika iz
Špišić Bukovice
Udruga invalida rada iz
Virovitice

Iznos u
kunama

400,00

2.500,00
1.500,00
3.000,00

1.000,00

1.199,25
500,00
3.111,90
500,00
1.500,00
500,00

Broj 1
12.
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Udruga hrvatskih vojnih
invalida
Domovinskog
rata- Virovitica
UKUPNO:

2.000,00
17.711,15
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objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/31
Ur.Broj:2189/06-02-12-02

Ukupno je u proračunu za 2011. godinu

Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.

planirano 20.000,00 kuna. Sredstva u iznosu
OPĆINSKO VIJEĆE

od 17.711,15 kuna utrošena su prema Odlukama

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Načelnika Općine Špišić Bukovica.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Klasa: 400-01/12-01/29

Tihomir Majstorović, v.r.

Urbroj: 2189/06-01-12-1
Špišić Bukovica, 08.03. 2012. godine		

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/01. i

NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.

03/02.) sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od podaje,
zakupa, koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države i koncesije za ribnjake (NN
45/09) Načelnik Općine Špišić Bukovica na
30. sjednici Općinskog vijeća Općine Špišić

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić

Bukovica podnosi slijedeće

Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o utrošku sredstava ostvarenih od

IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava ostvarenih od
zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa
(koncesije) poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske

zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa
(koncesije) poljoprivrednog zemljišta u

Općina Špišić Bukovica je u 2011. godini

vlasništvu Republike Hrvatske

od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta

I.

kuna po Ugovorima o dugogodišnjem zakupu, po

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje i dugogodišnjeg zakupa (koncesije)
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske.

u vlasništvu RH ostvarila prihod od 395.475,93
Ugovorima o prodaji, po Ugovorima o zakupu,
te Potvrdama o korištenju poljoprivrednog
zemljišta,

od

planiranih

663.000,00

kuna,

odnosno 59,65%.
Sredstva ostvarena od dugogodišnjeg zakupa,
zakupa i prodaje utrošena su sukladno Pravilniku

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana

o

uvjetima

i

načinu

korištenja

sredstava

ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to:
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utrošeno u kn
1. Troškovi djelatnika
na poljoprivrednom
zemljištu
2. Službena putovanja
3. Komisije (Štete,
prodaja, Zakup
4. Uredski materijal
5. Komunalne usluge
6. Troškovi
vodoprivrede
7. Ostale usluge
(parcelacija, geodetska
izmjera, javni bilježnik)
8. Troškovi Informiranja
9. Deratizacija
10. Program razvoja
seoskog prostora
ukupno:

utrošeno u kn
84.151,50
2.004,00
15.597,92
3.484,47
67.062,79
17.208,35
62.716,85
5.084,40
86.100,00
3.313,71
346.723,99

Sredstva od zakupa u 2011. godini planirana
su sa 463.000,00 kuna prihoda od toga je
ostvareno 266.738,93 kuna prihoda u 2011.
godini što iznosi 57,61% ostvarenja od godišnjeg
plana.
Sredstva od prodaje u 2011. godini planirana
su sa 200.000,00 kuna prihoda, od toga je
ostvareno 128.737,00 kuna prihoda što iznosi
64,37 % ostvarenja od godišnjeg plana.
Sredstva su utrošena u iznosu od 346.723,99
kuna, preostali iznos od 48.751,94 kuna prenosi
se u 2012. godinu.
Klasa: 400-01/12-01/31
Ur.broj: 2189/06-01-12-1
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.

Broj 1

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na
području
općine Špišić Bukovica u 2011. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine
Špišić Bukovica u 2011. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/30
Ur.Broj:2189/06-02-12-02
Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 26/03- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11),
te članka 46. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” br. 04/09 i 03/11) Načelnik
Općine Špišić Bukovice na 30. sjednici
Općinskog vijeća održanoj 08. ožujka 2012.
godine,podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU
PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA U 2011.
GODINI

Broj 1
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I.

Sredstva od komunalnlnog doprinosa u 2011.
godini prikupljena su u iznosu od ukupno
62.173,84 kn što je 103,62 % od ukupno planirano
60.000,00 kn u proračunu za 2011. godinu.
Sredstva od naknada za koncesije u 2011.
godini prikupljena su u iznosu od ukupno
26.216,52 kn što je 87,38% od ukupno planirano
30.000,00 u proračunu za 2011. godinu. Sredstva
od doprinosa za šume u 2011. godini prikupljena
su u iznosu od ukupno 157.268,93 kn što je
98,29% od ukupno planirano 160.000,00 kn u
proračunu za 2011. godinu.
Prihodi od nefinancijske imovine u 2011.
godini prikupljeni su u iznosu od ukupno
128.738,00 kn što je 64,37% od ukupno planirano
200.001,00 kn u proračunu za 2011. godinu.
Ukupno prikupljeno je pikupljeno 374.397,29
kuna sredstava za financiranje Programa građenja
objekata i uređaja komunalne infrasukture na
području Općine Špišić Bukovica u 2011.g.

II.
Sredstva su trošena prema Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2011.g., koje je donijelo Općinsko vijeće općine
Špišić Bukovica za 2011. godinu.

III.
Sredstva su utrošena kako slijedi:
- zanavljanje javne rasvjete
147.850,00 kn
- mrtvačnica u Rogovcu
149.224,94 kn
- kupnja zemljišnih nekretnina 17.000,00 kn

IV.
Ukupno je utrošeno 314.074,94 kn, ostatak od
60.322,35 kn je preneseno u 2012.g.
Klasa: 400-01/12-01/30
Urbroj: 2189/06-01-12-1
Šp. Bukovica,08.03.2012.
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Na osnovi stavka 4. Članka 28. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 51/01, 28/03, 178/04, 38/09
i 79/09), te članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 04/09 i 03/11),
Načelnik Općine Špišić Bukovica na 30. sjednici
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica
održanoj 08.03.2012. godine podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA DJELATNOSTI U KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU U 2011. GODINI
I.
Sredstva od komunalne naknade u 2011.
godini prikupljena su u iznosu 419.964,21 kn od
ukupno 500.000,00 kn što je 83,99% od ukupno
planirano u proračunu za 2011. godinu.

II.
Sredstva su trošena prema Programu
održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g.,
koje je donijelo Općinsko vijeće općine Špišić
Bukovica za 2011. godinu.

III.
Sredstva su utrošena kako slijedi:
- javna rasvjeta , utrošak el. Energije 188.564,93
kn
- održavanje čistoće i javnih površina,
komunalne usluge 82.393,40 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata, režijski troškovi
u mjesnim domovima (struja, voda, plin)
143.791,78 kn

IV.
Ukupno je utrošeno 414.750,11 kn, ostatak od
5.214,10 kn je preneseno u 2012.g.
Klasa: 400-01/12-01/28
Urbroj: 2189/06-01-12-1
Šp. Bukovica, 08.03.2012.

NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.

NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 04/09 i 03/11.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
30. sjednici održanoj dana 08.03.2012. godine,
donosi

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje područne
škole u Rogovcu
Članak 1.
Donosi se Odluka o sufinanciranju izgradnje
područne škole u Rogovcu, na k.č.br. 3045/1, u
k.o. Rogovac koju gradi Virovitičko-podravska
županija.
Ukupna planirana vrijednost nabave za
izradu projektne dokumentacije, izvođenje
geodetskih radova te izvođenje radova i stručni
nadzor nad izvođenjem radova iz stavka 1. ove
točke utvrđena je u Proračunu Virovitičkopodravske županije za 2012. i 2013. godinu u
iznosu od 900.000,00 kn s PDV-om (slovima:
devetstotisuća kuna i nula lipa).

Članak 2.
Općina Špišić Bukovica financirati će
izgradnju područne škole u Rogovcu u iznosu od
300.000,00 kn od ukupne investicije izgradnje.
Navedeni iznos isplatit će se iz stavke Ostali
građevinski objekti škola Rogovac - Proračuna
Općine Špišić Bukovica, i to iznos od 150.000,00
kn u 2012. godini i 150.000,00 kn u 2013. godini.

Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Špišić Bukovica
za potpisvanje Ugovora o sufinaciranju Područne
osnovne škole u Rogovcu pri OŠ «August
Cesarec» u Špišić Bukovici.

Članak 4.
Zadužuje se Računovodstveni referent Općine
Špišić Bukovica za izvršenje plaćanja da iznose
iz čl.2. ove Odluke doznači u korist Proračuna
Virovitičko-podravske županije, uplatom na žiro
račun broj: 2360000-1800010009 otvoren kod
Zagrebačke banke.

Broj 1
Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: UP/I 361-01/11-01/31
Urbroj: 2189/06-02-12-12
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
30. sjednici održanoj dana 08.03.2012. godine,
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Špišić Bukovica u 2011. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Analize
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Špišić Bukovica u 2011. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
od dana objave, a objavit će se u ˝Službenom
vjesniku¨ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/12-01/02
Urbroj: 2189/06-02-12-2
U Špišić Bukovica, 08.03. 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10) i čl. 46. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 02/06 i 05/06.) Načelnik
Općine Špišić Bukovica na 30. sjednici Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica održanoj dana
08.03. 2012. godine, donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ
BUKOVICA U 2011. GODINI
UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i
velike nesreće, te ustrojavanja,
pripremanja
i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe
i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano
je da predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje ili pri donošenju proračuna,
razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i
razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica karakterizira činjenica da je sve do
donošenja izmjene Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 2009.
godine Odluke vezane za ovo područje donosilo
Općinsko poglavarstvo odnosno Općinsko vijeće,
a od navedenih izmjena ih donosi Načelnik i
Općinsko vijeće.
Općina Špišić Bukovica provodi sljedeće
akte iz područja zaštite i spašavanja:
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1. Revizija procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Špišić
Bukovica (kolovoz 2011., Općinsko vijeće)
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Općine Špišić Bukovica (kolovoz 2011.,
Općinsko vijeće)
3. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda (17.06.2008.,
Općinsko vijeće)
4. Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja (25.09.2009., Općinsko vijeće)
5. Odluka o isplati dnevnica vatrogascima
za vatrogasne intervencije (06.09.2011.,
Načelnik)
6. Plan aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Općine Špišić Bukovica
u 2011. godini (12.04.2011., Načelnik)
7. Plan aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvi 2011. godine
(12.04.2011., Načelnik)
8. Suglasnost o imenovanju zapovjednika
i zamjenika zapovjednika VZO Špišić
Bukovica (27.06.2009., Načelnik)
9. Program i plan provedbe obvezne dezinsekcije,
deratizacije i dezinfekcije za područje Općine
Špišić Bukovica (17.05.2011., Općinsko vijeće)
10. Sporazum sa Hrvatskom Gorskom službom
spašavanja (15.12.2011., Načelnik)
11. Rješenje o imenovanju doktora medicine
odnosno drugih zdravstvenih radnika koji
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove(17.05.2011., Općinsko vijeće)
12. Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje
Općine Špišić Bukovica (kolovoz 2011.,
Općinsko vijeće)
13. Plan civilne zaštite za područje Općine Špišić
Bukovica (kolovoz 2011., Općinsko vijeće)
Općina Špišić Bukovica je kroz proteklu
godinu uredno i u zakonom propisanom
opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja
što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u
obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

STANJE PO VAŽNIJIM
SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
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1. CIVILNA ZAŠTITA
Sukladno čl.20. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(˝Narodne novine˝ br. 40/08, 44/08) općinski
Načelnik je nadležan za zapovijedanje snagama
i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe velike nesreće.

1.2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja za područje Općine Špišić
Bukovica od 25.09.2009. godine od strane
Općinskog vijeća su:
1. Zdravko Maresić - (zamjenik Načelnika
Općine Špišić Bukovica) - Načelnik Stožera
2. Josip Miladinović - (zapovjednik Vatrogasne
zajednice Općine Špišić Bukovica)
3. Tihomir
Majstorović
(predsjednik
Općinskog vijeća)
4. Dubravko Bedeković - (predsjednik MO
Špišić Bukovica)
5. Zlatko Maraković - (predsjednik MO
Vukosavljevica)
6. Vlado Giba - (predsjednik MO Lozan)
7. Goran Novak - (predsjednik MO Rogovac)
8. Hrvoje Majstorović - (predsjednik MO
Bušetina)
9. Krunoslav Špoljarić - (predsjednik MO
Okrugljača).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je
zamjenik Načelnika Općine Špišić Bukovica
Zdravko Maresić.

1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE,
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga
civilne zaštite Općine određene je temeljem
važećih procjena ugroženosti pučanstva i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica
prirodnih tehničko-tehnoloških i ekoloških
nesreća te ratna razaranja na području Općine i
Privremenog ustroja organiziranih snaga civilne
zaštite na području Virovitičko-podravske
županije.
Načelnik je 26.08.2011.g. donio Odluku
o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne
zaštite opće namjene za područje Općine Špišić
Bukovica:
Postrojba opće namjene Općine, obveznika
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CZ (33)
U tijeku je popunjavanje iste.

1.4. PREVENCIJA I PLANOVI CZ
Tvrtka NW-wind započela je s izradom
Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i
materijalnih dobara Općine Špišić Bukovica još
2009.godine.
13.svibnja 2011.godine smo dobili suglasnost
na Nacrt Procjene ugroženosti civilnog
stanovništva i materijalnih dobara Općine Špišić
Bukovica, te je Općinsko vijeće 25.08.2011.
usvojilo navedenu Procjenu na svojoj sjednici.
11.10.2011.g. na sjednici Općinskog vijeća je
usvojen Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
Zaštite za područje Općine Špišić Bukovica.
Osim navedenog, Načelnik Općine Špišić
Bukovica 26.08.2011.g. donio je Odluku o
osnivanju i organiziranju postrojbe civilne
zaštite opće namjene za područje Općine Špišić
Bukovica i Plan pozivanja i aktiviranja Stožera
zaštite i spašavanja Općine Špišić Bukovica.
Na navedenim dokumentima 12.10.2011.
godine, proveden je redovni inspekcijski nadzor
od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Požega, kojim je utvrđeno da je potrebno izraditi i
donijeti izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanje
Općine Špišić Bukovica, dostaviti izvode iz Plana
zaštite i spašavanja te donijeti izmjene i dopune
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Špišić Bukovica,
te izvršavanjem svake od navedenih mjera
dostavljati dokaze i pisana izvješća Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu
za zaštitu i spašavanje Virovitica.
Sukladno navedenom, Načelnik Općine
Špišić Bukovica 23.11.2011. godine donio je
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Špišić Bukovica, a ostale
izmjene sukladno uputama i roku inspektora
odraditi će se u 2012.godini.

1.5. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je
uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja
sa stanovništva prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
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neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti
integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju.
Općina Špišić Bukovica, prema sadašnjim
kriterijima, nije obvezna na svom
području graditi javna skloništa.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklapanje ljudi i
materijalnih dobara u slučaju
prirodnih i civilizacijskih katastrofa, koristiti
će se postojeći prostori pogodni za sklapanje
podrumske i druge prostorije po zgradama
pogodne za sklanjanja.
Podaci o navedenim skloništima nalaze se u
trenutno važećem Planu zaštite i spašavanja.

2. VATROGASTVO
Na području Općine Špišić Bukovica
registrirano je pet Dobrovoljnih vatrogasnih
društava, i to:
1. DVD Špišić Bukovica
2. DVD Vukosavljevica
3. DVD Okrugljača
4. DVD Lozan - nije aktivno
5. DVD Bušetina - nije aktivno
Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN br.
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite
od požara Općine Špišić Bukovica, djeluje 50
operativnih vatrogasaca i to: u DVD-u Špišić
Bukovica 20, u DVD Vukosavljevica 20, i u
DVD-u Okrugljača 10 operativnih članova.
Osposobljeni su za vatrogasne intervencije,
opremljeni zaštitnom odjećom, obućom,
posjeduju liječnička uvjerenja, te su osigurani po
zakonom propisanim kriterijima.
Osim 50 operativnih vatrogasaca, postoji 83
pripadnika vatrogasne mladeži i djece te 116
ostalih članova.
DVD-o Špišić Bukovica raspolaže s četiri
vatrogasna vozila, i to:
- navalno vozilo Magirus
1800 l vode
- prateća cisterna TAP
7.350 l vode
- auto ljestve Mercedes
18 m s košarom
- kombi VW za prijevoz opreme i ljudi
na
vatrogasne
intervencije
DVD-o
Vukosavljevica:
- prateća cisterna TAP
9000
l
vode
DVD-o Okrugljača
- raspolaže sa traktorskom cisternom 3000 l
vode.
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Sva vozila su tehnički ispravna i registrirana.
Općina Špišić Bukovica svojim Proračunom
za 2011. godinu, za rad VZO osigurala je sredstva
u iznosu od 69.500,00 kuna.
Navedena sredstva DVD-a iskoristila su za
podizanje razine svojih materijalno-stručnotehničkih,
kadrovskih,
organizacijskih
i
operativnih sposobnosti.
Sredstva osigurana u Proračunu Općine Špišić
Bukovica nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i
osiguranje njihove operativnosti u spašavanju
ljudi i materijalnih dobara.
Općinsko vatrogasno natjecanje DVD-a
održano je 17.04.2011. u Špišić Bukovici, na
kojem je nastupilo 17 desetina, mladeži, djece,
seniora i veterana. Iz DVD-a Špišić Bukovica
4 desetine, Vukosavljevice 9 desetina, Bušetine
2 desetine, Okrugljače 1 desetina, i kao gosti
članovi DVD-a Imbrovec.
Na županijskom vatrogasnom natjecanju
održanom 19.06.2011. godine u Suhopolju, za
odrasle vatrogasce, muške i ženske iz VZO
Špišić Bukovica nastupilo je 6 desetina iz DVD-a
Vukosavljevica, 1 desetina iz DVD-a Špišić
Bukovica i 1 desetina DVD-a Okrugljača.
Na Državno vatrogasno natjecanje, koje će
se održati 22. i 23.09. 2012. godine u Zadru,
plasirala se vatrogasna mladež - ženske iz DVD-a
Vukosavljevica.
Na Državno vatrogasno natjecanje koje će
se održati 06. i 07.10.2012. godine u Zadru, iz
zajednice Špišić Bukovica, plasirale su se 4
desetine:
- DVD-o Vukosavljevica M-A, Ž-A i M-B
- DVD-o Okrugljača Ž-A.
Na području VZO Špišić Bukovica održane
su dvije zajedničke vježbe uz prisutnost
građana. U Špišić Bukovici 23.06.2011.g.
održana je zajednička vježba članova DVD Špišić Bukovica, DVD - Vukosavljevica, DVD
- Okrugljača i DVD - Goričan kao gostiju, gdje
je izvršena provjera osposobljenosti vatrogasaca.
Učestvovalo je 28 vatrogasaca i 4 vozila.
U Okrugljači 23.10.2011. godine održana je
zajednička vježba članova DVD Špišić Bukovica,
DVD Vukosavljevica, DVD Okrugljača i DVD
Imbrovec kao gostiju, (relejna dobava vode
iz rijeke Drave na udaljenost 500 metara).
Učestvovalo je 33 vatrogasca, 3 motorne pumpe,
2 vatrogasna vozila i traktorska cisterna.
Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke
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opremljenosti, Dobrovoljna vatrogasna društva
nisu opremljena i ne zadovoljavaju sve kriterije
koji su propisani zakonom, te po izvršenoj
inspekciji DUZS.
Na području Općine Špišić Bukovica članovi
DVD-a imali su 3 intervencije gašenja požara,
dvije otvorenog prostora i jedan požar na
kući. Požar otvorenog prostora dogodio se u
Vukosavljevici i Đolti, a požar na kući u Špišić
Bukovici.
Također može se istaknuti da su vatrogasci
učinkovito obavili sve zadaće u 2011. godini,
što je rezultiralo uspješno stanje protupožarne
zaštite na području Općine Špišić Bukovica.

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja ( hitna pomoć i Crveni križ). Službe
i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu
zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja
u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
prema Planu djelovanja civilne zaštite i prema
Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Špišić
Bukovica i prema Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Špišić Bukovica
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela
njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za
sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
Opće medicinske ordinacije dr. Gorana Kotur
i dr. Štefanije Kovač (Špišić Bukovica)
Dobrovoljna vatrogasna društva Općine
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica
Požega
Hrvatski Crveni križ je iz Proračuna Općine
Špišić Bukovica za potrebe redovite djelatnosti
dobio 3.000,00 kuna, a Hrvatska gorska služba
spašavanja - Stanica Požega 2.000,00 kuna.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u
zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja
nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i
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kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za
područje nadležnosti Općine.

ZAKLJUČAK
Temeljem gore navedene analize ustanovljeno je
da Općina Špišić
Bukovica nema slijedeće planove: Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara na području Općine Špišić Bukovica i
Plan operativne primjene programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.g na
području Općine Špišić Bukovica.
Općina Špišić Bukovica se obvezuje napraviti
gore navedene planove
tijekom 2012. godine.
Klasa: 810-01/12-01/02
Urbroj: 2189/06-01-12-1
U Špišić Bukovica, 08.03. 2012.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08.03.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Špišić Bukovica u 2012.
godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja n području Općine Špišić Bukovica
u 2012. godini.
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II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana nakon
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/12-01/03
Urbroj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik¨ broj 04/09 i
03/11), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 30. sjednici održanoj dana 08.03.2012. godine,
donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica u 2012. godini
Članak 1.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa,
s ciljem zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe
i zapovjedništva, udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012.
godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. Civilna zaštita
2. Vatrogastvo
3. Udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje
4. Služe i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti.
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1. Civilna zaštita
13.svibnja 2011.godine smo dobili suglasnost
na Nacrt Procjene ugroženosti civilnog
stanovništva i materijalnih dobara Općine Špišić
Bukovica, te je Općinsko vijeće 25.08.2011.
usvojilo navedenu Procjenu na svojoj sjednici.
11.10.2011.g. na sjednici Općinskog vijeća je
usvojen Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
Zaštite za područje Općine Špišić Bukovica.
Osim navedenog, Načelnik Općine Špišić
Bukovica 26.08.2011.g. donio je Odluku o
osnivanju i organiziranju postrojbe civilne
zaštite opće namjene za područje Općine Špišić
Bukovica i Plan pozivanja i aktiviranja Stožera
zaštite i spašavanja Općine Špišić Bukovica.
Na navedenim dokumentima 12.10.2011.
godine, proveden je redovni inspekcijski nadzor
od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Požega, kojim je utvrđeno da je potrebno izraditi i
donijeti izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanje
Općine Špišić Bukovica, dostaviti izvode iz Plana
zaštite i spašavanja te donijeti izmjene i dopune
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Špišić Bukovica,
te izvršavanjem svake od navedenih mjera
dostavljati dokaze i pisana izvješća Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu
za zaštitu i spašavanje Virovitica.
Sukladno navedenom, Načelnik Općine
Špišić Bukovica 23.11.2011. godine donio je
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Špišić Bukovica, a ostale
izmjene sukladno uputama i roku inspektora
odraditi će se u 2012.godini.
Nositelji zadatka iz ovog segmenta zaštite i
spašavanja su: Načelnik Općine Špišić Bukovica
u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Virovitica.
Zakonom o zaštiti i spašavanju (˝Narodne
novine˝ br. 174/04,79/07, 38/09 i 127/10), pored
ostalog definirano je da se Zaštita i spašavanje
ostvaruju djelovanjem operativnih snaga zaštite
i spašavanja u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave te na razini Republike
Hrvatske.

Strana 20

SLUŽBENI VJESNIK

Operativne snage, između ostalih čini i Stožer
zaštite i spašavanja Općine Špišić Bukovica.
Kroz 2012.g. očekuje se Izmjena i dopuna
Plana zaštite i spašavanja, popunjavanje
postrojbe Opće namjene i provjera mobilizacije
i pripremljenosti istih putem barem jedne vježbe.
2. Vatrogastvo
Na području Općine djeluju pet dobrovoljnih
vatrogasnih društava i Općina Špišić Bukovica
izdvaja dio sredstava iz Proračuna za financiranje
rada VZO.
Mada su to dobrovoljna društva, temeljem
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja,
ocijenjeno je da je stanje u vatrogastvu na području
Općine Špišić Bukovica zadovoljavajuće, ali i da
još uvijek treba ulagati u opremu kako bi bila u
skladu s Pravilnikom o minimalnim tehničkim
uvjetima.
Proračunom Općine za 2012. godinu za
Vatrogastvo planirana su sredstva u iznosu od
78.000,00 kuna za redovnu djelatnost VZO-a.
Nositelji zadatka iz ovog dijela Smjernica su
Načelnik i Općinsko vijeće te Stožer zaštite i
spašavanja u dijelu koji se odnosi na uključivanje
ljudstva u rad dobrovoljnog vatrogastva.
Za nabavu nedostajućih materijalno-tehničkih
sredstava za rad DVD, nositelj zadatka je
predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Špišić
Bukovica te predsjednici i zapovjednici DVD.
3. Udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje
Na području Općine još uvijek ne postoje
udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje,
te ukoliko bude mogućnosti u narednom periodu,
potrebno je inicirati osnivanje udruga koje u
svom programu rada mogu poslužiti za potrebe
zaštite i spašavanja.
Ukoliko se osnuju navedene udruge, te
sukladno programu rada takvih udruga, bit će
potrebno planirati i određena sredstva prema
mogućnostima Proračuna Općine Špišić
Bukovica.
Nositelji zadatka iz ovog dijela Smjernica su
Stožeri zaštite i spašavanja i Načelnik Općine.
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4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja
na području Općine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće
u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite i Odluci o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine
Špišić Bukovica te Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Špišić Bukovica
Općina Špišić Bukovica je sklopila Sporazum
s Hrvatskom gorskom službom spašavanja za
2012. godinu - Stanica Požega, kojim Stanica
gorske službe spašavanja Požega preuzima
obvezu organiziranja unapređenja i obavljanja
djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih
života sukladno čl.5. Zakona o gorskoj službi
upravljanja, a Općina Špišić Bukovica preuzima
obvezu da će istoj službi uplatiti 4.000,00 kn za
redovitu djelatnost.
Na žalost, na području općine gotovo da ne
postoje službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.
Takve službe i pravne osobe su na području
Grada Slatine, Orahovice i Virovitice. Dakle, u
slučaju potrebe za takvim službama i pravnim
osobama, područje Općine Špišić Bukovica,
morat će se obratiti službama i pravnim osobama
koje djeluju na navedenim područjima, odnosno
uglavnom na području Grada Virovitice.
Kako su ove službe i pravne osobe, uz civilnu
zaštitu i vatrogastvo, od izuzetne važnosti za
sustav zaštite i spašavanja, potrebno je putem
Stožera zaštite i spašavanja da se u programima
takvih službi i pravnih osoba, u slučaju potrebe,
planira i djelovanje na područje Općine.
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Definiranjem istog u programima takvih
službi i pravnih osoba, u skladu sa svojim
mogućnostima Općina će doprinijeti jačanju
njihovih sposobnosti koje se utvrde značajnim
za njihovu zaštitu i spašavanje područja Općine
Špišić Bukovica.
Za Hrvatski crveni križ, kao jednog od
značajnih segmenata i sudionika zaštite i
spašavanja, planirana su sredstva u Proračunu
Općine za 2012. godinu su 11.000,00 kn (za
redovno poslovanje istog).
Za stavku Civilne zaštite u Proračunu Općine
Špišić Bukovica za 2012. godinu izdvojeno je
10.000,00 kn.
Komunalne tvrtke ˝Virkom˝ Virovitica i ˝Plin
VTC˝, jednim dijelom su i u vlasništvu Općine
Špišić Bukovica, ista ima u svom vlasništvu
značajna
materijalno-tehnička
sredstva,
građevinsku i drugu mehanizaciju, opremu i
vozila, i kao takva, u slučaju potrebe predstavlja
značajan subjekt zaštite i spašavanja.
Ostali sudionici zaštite i spašavanja iz ovog
segmenta, a koji se financiraju iz Državnog
proračuna, proračuna Županije ili prema
tržišnom principu, u svojim programima rada
potrebno je da planiraju određene aktivnosti za
potrebe zaštite i spašavanja.

Članak 3.
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica u 2012. godini stupa na snagu 8 dana
od dana objave, a objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/12-01/03
Urbroj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o
socijalnoj skrbi (˝Narodne novine˝ broj 57/11),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(˝Službeni vjesnik˝ Općine Špišić Bukovica broj
04/09 i 03/11), Općinsko vijeće Općine Špišić
Bukovica na 30. sjednici održanoj dana 08.
ožujka 2012. godine, donosi

Odluku o socijalnoj skrbi za područje
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne
skrbi koje osigurava Općina Špišić Bukovica
(u daljnjem tekstu Općina), korisnici socijalne
skrbi, te uvjeti, način i postupak ostvarivanja tih
prava.

Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne
skrbi, propisane ovom Odlukom obavlja
Jedinstveni upravni odjel (u danjem tekstu:
Odjel).

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine
ukoliko je Zakonom ili drugim propisom
određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno
na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih i
fizičkih osoba.

Članak 4.
Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih
ovom Odlukom (u danjem tekstu: Korisnik) je
samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, koji nemaju
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti
svojim radom ili prihodima od imovine ili iz
drugih izvora.

Članak 5.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, osim prava na jedokratnu pomoć, ne
mogu ostvarivati samac niti član obitelji koji:
- može sam sebe uzdržavati,
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- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna
uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim
odnosima,
- ima sklopljen Ugovor o doživotnom
uzdržavanju,
- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog
Centra za socijalnu skrb,
- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću
ili drugu nekretninu koja ne služi njemu
ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih
stambenih potreba, a radi se o nekretnini koju
je moguće dati u najam, zakup ili na drugi
način ostvarivati prihod od nje.

Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi propisana ovom
Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu
niti nasljeđivati.
Vrste pomoći koje Općina Špišić Bukovica
može dati su:
1. Pomoć za stanovanje
2. Jednokratna pomoć
3. Pomoć za sufinaciranje prehrane i higijenskih
potrepština
POMOĆ ZA STANOVANJE

Članak 7.
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o
socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, pričuve,
komunalne naknade, električne energije,
plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode,
odvodnje, te drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u
vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji
im ne služi za podmirenje osnovnih potreba,
poslovni prostor i kuću za odmor, nemaju pravo
na stanovanje.
Općina Špišić Bukovica djelomično ili u
cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila gore
navedenu uslugu stanovanja.

Članak 8.
Prava pomoći na stanovanje može ostvariti
korisnik ako ispunjava slijedeće uvjete:
- da ne ostvaruju pravo na stalnu novčanu
pomoć od Centra za socijalnu skrb,
- da ima zadovoljavajući ili manji stambeni
prostor, odnosno da stan ili kuća nisu veći
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od 35 m² korisne površine za jednu osobu,
a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2),
uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s
mogućim odstupanjem do 10 m², koji služi
samcu, obitelji ili članovima kućanstva za
podmirenje osnovnih stambenih potreba.
- da ima manje prihode od propisane pomoći za
uzdržavanje u čl. 45. Zakona o socijalnoj skrbi
(NN 57/11)

Članak 9.
Osnovica za izračun pomoći za stanovanje
navedena u čl.8. iznosi 15,08% utvrđene
proračunske osnovice za obračun naknada i
drugih primanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.
Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici
mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje
samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona o
socijalnoj skrbi (NN 57/11)

Članak 11.
1. Socijalni uvjeti se mogu dokazati slijedećim
dokazima:
- rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb
o priznatom pravu na stalnu novčanu pomoć
odnosno potvrdom da nije korisnik primanja
stalne pomoći,
- dokazom da korisnik nije nositelj ili član
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
- ovjerenom izjavom da nije korisnik primanja
novčane pomoći Centra za socijalnu skrb, da
nema osobe koja bi ga trebala uzdržavati pema
Obiteljskom zakonu (NN 116/03), da nema
sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju,
da nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan,
kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu
ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih
stambenih potreba, a radi se o nekretnini
koju je moguće dati u najam, zakup ili na
drugi način ostvarivati prihod od nje, te da
nije nositelj ili član obiteljskog poljopivednog
gospodarstva
- ovjerena izjava o članovima zajedničkog
kućanstva
2. Prihodi se mogu dokazati slijedećim
dokazima:
- potvrdom o prihodima iz Porezne uprave
- odreskom od mirovine za prethodna tri mjesca
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- potvrdom Zavoda za zapošljavanje o
nezaposlenosti
- posjedovnim listom kojim dokazuje da nema
nekretnina u svom posjedu ili vlasništvu.
Pod prihodom iz st. 1. ovog članka smatra se
ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka
samca, odnosno obitelji isplaćenih u tri mjeseca
koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva
sredstva i primitci (plaća, mirovina, novčana
naknada za vrijeme nezaposlenosti, porodiljna
naknada, stalna pomoć, prihodi od imovine,
prihodi od poljoprivrednog gospodarstva)
koje samac ili obitelj ostvaruje po osnovi
rada, mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, te
sezonskim i povremenim radom, prodajom
imovine, davanjem u zakup ili najam imovine,
ili na neki drugi način.
3. Površina stambenog prostora se dokazuje
- tehničkom dokumentacijom, građevinskom
ili upravnom dozvolom za stambeni objekt
- izjavom o površini objekta ovjerenom kod
javnog bilježnika.

Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić
Bukovica može tražiti i druge dokumente
ukoliko dokumetni navedeni u čl.8. nisu dovoljni
za dokazivanje statusa.
JEDNOKRATNA POMOĆ

Članak 13.
Jednokratnu pomoć u novcu i u naravi Općina
može dati samcu ili obitelji koji su se našli u
položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz
razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu
utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti
neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje
ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji,
elementarne nepogode, nabavke osnovnih
predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne
odjeće i obuće i drugo.

Članak 13.a.
U slučajevima teških nesreća, požara, poplava,
potresa i dr., u kojima osoba ostane bez osobnih
dokumenata i osobnih stvari, Načelnik Općine
Špišić Bukovica može odobriti jednokratnu
novčanu pomoć do visine iznosa od 3.000,00
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kuna na temelju pisanog zahtjeva pojedinca,
bez dokumentacije navedene u članku 14. ove
Odluke.

Članak 14.
Podnositelj zahtjeva je obvezan točno navesti
za koju namjenu treba pomoć i odrediti visinu
potrebnih sredstava.
Podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti dokaze
o postojanju osnovne životne potrebe koje osoba
treba podmiriti, te dokaz o visini prihoda za sve
članove kućanstva sukladno čl. 8. ove Odluke.
Na dobivanje jednokratne pomoći ne odnose
se uvjeti iz čl. 5. ove Odluke.

Članak 15.
Ukoliko je podnositelj za navedenu namjenu
dobio jednokratnu pomoć od Centra za socijalnu
skrb, nema pravo na jednokratnu pomoć od
Općine Špišić Bukovica.

Članak 16.
Visina prihoda za dobivanje jednokratne
pomoći iz čl.13. ove Odluke ne može prijeći
1200,00 kn po samcu, odnosno 700,00 kn po
svakom članu domaćinstva.
Jednokratna pomoć se može dobiti samo
jednom godišnje, i to u iznosu do maksimalno
3.000,00 kn.
POMOĆ ZA SUFINACIRANJE PREHRANE I
HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Članak 17.
Pomoć za sufinaciranje prehrane i higijenskih
potrpština je pomoć u iznosu do 200,00 kn
mjesečno koja se daje pravnoj ili fizičkoj osobi
koja pruža uslugu prodaje prehrambenih
proizvoda korisniku.
Duhanski i alkoholni proizvodi nisu uključeni
u sufnaciranje prehrane i higijenskih potrepština.

Članak 18.
Prava pomoći za sufinaciranje prehrane i
higijenskih potrepština može ostvariti korisnik
ako ispunjava slijedeće uvjete:
- ima prihode manje od 1000 kn ako je samac,
odnosno manje od 600,00kn po članu
domaćinstva
- da nema radno sposobnog člana kućanstva
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- da ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke.
Gore navedeno se dokazuje dokazima
navedenim u čl. 8. ove Odluke.

Članak 19.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi po ovoj Odluci pokreće se pismenim
zahtjevom korisnika, bračnog druga, roditelja ili
skrbnika.
Uz zahtjev korisnik je dužan dostaviti ili
predočiti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze.

Članak 20.
Prije odlučivanja o zahtjevu Jedinstveni
upravni odjel ima pravo zatražiti, ukoliko ocjeni
nužnim, od podnosioca zahtjeva, ili od ovlaštenih
osoba, da u određenom roku dostavi i druge
isprave, odnosno dokumentaciju koja bi mogla
pomoći, odnosno olakšati postupak odlučivanja.
U postupku rješavanja zahtjeva može se
izvršiti terenski izvid u obitelji ili na drugi
prikladan način ispitati činjenice, okolnosti i
uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.

Članak 21.
Općina će na oglasnoj ploči općine, ili u
prostorijama u kojima se podnose zahtjevi, na
prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled
odgovarajućih isprava i dokaza potrebnih za
ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi
propisanog ovom Odlukom.

Članak 22.
O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih
ovom Odlukom, u prvom stupnju, Rješenjem
odlučuje Jedinstveni upravni odjel, uz prethodno
mišljenje Načelnika Općine.

Članak 23.
Ako Jedinstveni upravni odjel utvrdi da je
korisnik socijalnih prava iz ove Odluke prilikom
podnošenja zahtjeva odnosno prijave na natječaj
dao lažan iskaz ili predočio lažnu dokumentaciju
s ciljem da ostvari pravo, ili ako je tijekom
korištenja pomoći došlo do promjene činjenica,
uvjeta i okolnosti koje bi utjecale na smanjenje ili
ukidanje prava priznatih rješenjem Jedinstvenog
upravnog odjela a da to nije prijavio u roku koji
je određen, izgubit će pravo na pomoć i vratiti
će sredstva koja je dobivao u vremenu kada
nije ispunjavao uvjet iz ove odlike, uvećane za
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zakonske zatezne kamate.

Članak 24.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit
će se korisnik socijalne skrbi ako dade neistinite
podatke na temelju kojih je ostvario pravo prema
ovoj Odluci, ili ako je i nakon uskraćivanja
korištenja odobrenog prava iz socijalne skrbi
nastavio s njegovim korištenjem.

Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage «Odluka o socijalnoj skrbi »Klasa:
550-01/09-01/28 , Ur.Broj: 2189/06-02-09-1od
20.10.2009. godine.

Članak 26.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica».
Klasa: 550-01/12-01/10
Ur.broj: 2189/06-02-12-1
U Špišić Bukovici, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08.03.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa mjera
i provedbenog plana obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Špišić Bukovica u 2012.
godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa
mjera i provedbenog plana obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Špišić Bukovica u 2012. godini.
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II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana nakon
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 320-01/12-01/03
Urbroj: 2189/06-02-12-4
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

PROGRAM MJERA I PROVEDBENI
PLAN
OBVEZATNE DEZINFEKCIJE,
DEZINSEKCIJE I
DERATIZACIJE NA PODRUČJU
OPĆINE
ŠPIŠIĆ BUKOVICA U 2012. GODINI
1. UVOD
Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«
br. 79/07, 113/08 i 43/09) na prijedlog Zavoda
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičkopodravske županije načelnik donosi
Program
mjera
suzbijanja
patogenih
mikroorganizama,
štetnih
člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za općinu Špišić
Bukovicu.
Nositelj Programa mjera je općina Špišić
Bukovica.
Program
mjera
suzbijanja
patogenih
mikroorganizama,
štetnih
člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za općinu
Špišić Bukovicu donosi se temeljem Zakona
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (
79/07 ), Pravilnika o uvjetima kojima moraju
udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao
mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
(NN 35/07 ), Pravilnika o načinu obavljanja
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obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije (NN 35/07 ), te Programa mjera za
zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području
Republike Hrvatske.
Program
mjera
suzbijanja
patogenih
mikroorganizama,
štetnih
člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za općinu Špišić
Bukovicu donosi se za svaku kalendarsku godinu.
Program predstavlja minimum potrebnih
mjera obvezatne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za područje općine
Špišić Bukovice s tim da će se na prijedlog
Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko podravske
županije doneseni Program moći eventualno
proširiti, ukoliko postoji opravdana potreba.
1.1. Specifične zadaće Programa mjera
Program mjera treba osigurati sljedeće
specifične zadaće:
1. bazu podataka s popisom zgrada i površina
na kojima se obavlja preventivna i obvezatna
preventivna deratizacije s njihovim obilježjima
važnim za dugoročno vođenje programa
suzbijanja glodavaca u općini Špišić Bukovica
potrebno je osvježiti novo prikupljenim i novo
upisanim podacima;
2. utvrditi stupanj infestacije glodavcima u
objektima pod sanitarnim nadzorom odnosno
u građevinama, postrojenjima, prostorima,
prostorijama u kojima se obavljaju gospodarske
djelatnosti i djelatnosti zdravstva, odgoja,
obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva,
turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije,
objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje
otpadnih voda te na deponijima za odlaganje
komunalnog otpada, u djelatnosti javnog
prometa u stambenim objektima i oko njih,
na javnim površinama i u javnim objektima
u gradovima i naseljima te drugim objektima
od javnozdravstvene i komunalne važnosti,
zatim odrediti prioritete;
3. utvrditi uvjete u okolišu koji pogoduju
razvoju i održavanju infestacije, te predložiti
djelotvorne mjere uklanjanja;
4. provesti deratizaciju svih objekata pod
sanitarnim nadzorom navedenim u podtočki
2. na jedinstveni način na čitavom području uz
jedinstvenu dokumentaciju koja omogućava
izjednačenu registraciju svih infestacija
na terenu, kao i pogodnosti za infestaciju u

Strana 26

SLUŽBENI VJESNIK

okolišu;
5. osigurati suradnju građana i ponavljanjem
deratizacije na poziv tretirati i zabilježiti
svaku novu infestaciju;
6. provoditi odgovarajuće praćenje provedbe
programa i elektroničko bilježenje prikupljenih
podataka s terena, te njihovu obradu radi
određivanja trenutačnog i godišnjeg stupnja
infestacije u općini Špišić Bukovici i;
3.7. na temelju obrade i analize podataka
dobivenih tijekom provedbe programa izraditi
do 1. prosinca 2012. Program preventivne i
obvezatne preventivne deratizacije općine Špišić
Bukovica za sljedeću godinu.
2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA NA TERENU
Tijekom petogodišnjeg razdoblja od 2007.
do 2011. godine preventivna deratizacija općine
Špišić Bukovica se, prema saznanjima Zavoda
nije provodila. Provodila se protuepizootiološka,
o čijim je akcijama Zavod redovito obavješćivan
tijekom godina. Razlika između obvezne
preventivne i protuepizootiološke deratizacije
je točno definirana i zakonski utvrđena, te
provođenje protuepizootiološke deratizacije ne
može biti biti dostatno ili koristiti kao argument
za neprovođenje obvezne preventivne, upravo
zato jer se ne provodi sustavno i obuhvat nije
potpun. Sukladno navedenom u općini Špišić
Bukovica deratizacija koja je provedena nije bila
sustavna akcija koja se provodi kao preventivna
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Stanje na terenu sa označenim biološkim nišama
biti će prikazano u bazi podataka i kartografskim
prikazima.
Zavod za javno zdravstvo „Sv.Rok“
Virovitičko-podravske županije utvrdio je
potrebu i javnozdravstvenu važnost suzbijanja
štetnika na području općine Špišić Bukovica
u zadanim terminima , te za istu dao stručno
obrazloženje; obveznu preventivnu deratizaciju
potrebno je provoditi u svim jedinicama
lokalne samouprave na području županije,
jer se dosadašnjom dinamikom i učestalošću
provođenja mjera na području cijele županije
broj štetnika neće svesti na biološki prihvatljiv
minimum, što predstavlja već navedene opasnosti
te ugrožava svrhu provođenja mjera.
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3. SVRHA I CILJ SUZBIJANJA ŠTETNIKA
ČIJE JE SUZBIJANJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Preventivna
i
obvezatna
preventivna
deratizacija na području općine Špišić Bukovica
provodi se radi zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i
43/09). Sukladno tom Zakonu sve zaštitne mjere
provode se prema godišnjim, srednjoročnim
i dugoročnim programima koje donose
mjerodavna tijela uprave.
Cilj provedbe Programa mjera je planiranje
sustavnih, organiziranih i cjelovitih (integralnih)
mjera uništavanja patogenih mikroorganizama
te suzbijanja štetnih glodavaca, odnosno
kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera
s konačnim ciljem postizanja smanjenja,
zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog
uklanjanja prisustva mikroorganizama i štetnih
glodavca uzročnika ili prijenosnika zaraznih
bolesti ujednačeno i pravovremeno na području
cijelog teritorija Virovitičko-podravske županije.
Patogeni mikroorganizmi i štetni glodavci
čije je planirano, organizirano, pravovremeno
i sustavno suzbijanje od javnozdravstvene
važnosti za općinu Špišić Bukovicu su:
Patogeni mikroorganizmi
Epidemiološki značaj:
- mikroorganizmi (uključujući bakterije,
viruse, gljivice, parazite itd.), uzrokuju vrlo
široki spektar bolesti od kojih se mnoge mogu
spriječiti i/ili suzbiti prekidanjem lanca prijenosa,
odnosno dezinfekcijom izvora zaraze ili objekta/
medija prijenosa.
Cilj uništavanja patogenih organizama je
sprečavanje pojave ili suzbijanje zaraznih bolesti
koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, a
provodi se uvijek i na svim mjestima gdje postoji
rizik od prenošenja istih, tj.:
- tijekom elementarnih nepogoda,
- tijekom izljeva kanalizacije,
- tijekom masovnih skupova,
- tijekom proljevanja ili rasapa infektivnog
materijala,
- tijekom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl.,
- u svim drugim slučajevima gdje postoji
epidemiološka indikacija
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Vrsta mjere radi ostvarivanja cilja:
- preventivna dezinfekcija radi sprečavanja
pojave zaraznih bolesti,
- u slučaju pojave zaraznih bolesti kao
obvezatna preventivna dezinfekcija.
Preventivne mjere koje se provode radi
smanjenja rizika od pojave legionarske bolesti
u sredstvima javnoga prijevoza, hotelsko
- ugostiteljskim objektima te svim drugim
objektima od javne namjene provode se
sukladno naputcima Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo. U slučaju pojave legionele
poduzimaju se zakonom propisane preventivne i
protuepidemijske mjere.
Štetni glodavci:
- crni štakor (Rattus rattus) Linne
- štakor plodojed (Rattus rattus var. frungivorus)
Linne
- aleksandrijski štakor (Rattus rattus var.
alexandrinus) Geoffr.
- sivi, smeđi ili kanalski ili štakor selac (Rattus
norvegicus) Berkenhout
- kućni miš (Mus musculus musculus) Linne
- kućni miš (Mus musculus domesticus) Linne
- drugi štetni glodavci (npr. poljski miš,
voluharica) za koje postoji sumnja da prenose
zarazne bolesti u objektima.
Epidemiološki značaj: Osim što su glodavci
uzročnici velikih ekonomskih šteta koji
uništavaju imovinu i zalihe hrane oni su
rezervoar ili prijenosnik čitavog niza bolesti
čovjeka kao što su: kuga, virusne hemoragijske
groznice, hemoragijska groznica s bubrežnim
sindromom, leptospiroza, tularemija, murini
tifus,
toksoplazmoza,
tripanosomijaza,
lišmanijaza, salmoneloza, trihineloza, bolest
štakorskog ugriza - Sodoku, bjesnoća itd.
Cilj suzbijanja štetnih glodavaca je uklanjanje
rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti,
uklanjanja ekonomskih i gospodarskih šteta koje
nastaju uništavanjem i onečišćenjem hrane te
sprečavanja kontaminacije površina, prostora i
objekata iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti.
Vrsta mjere radi ostvarivanja cilja:
- preventivna deratizacija kao posebna mjera
na površinama, u prostorima i objektima iz
članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti.
U Programu mjera i Provedbenom planu
sustavne deratizacije općine Špišić Bukovice
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predviđeno je učiniti:
- pregled objekta
- sanitaciju objekta
- sprečavanje ulaska glodavaca
- redukciju populacije glodavaca
- nadzor i kontrolu uspješnosti:
a. prvu fazu nadzora provode vlasnici, tj.
korisnici objekta koji prate i dojavljuju sve
bitne promjene vezane uz štetne glodavce i
postavljene kutije s mamcima ovlaštenom
izvoditelju
b. drugu fazu nadzora provodi ovlašteni
izvoditelj redovnim pregledom objekta i
okoliša tijekom obavljanja akcije sustavne
deratizacije (najmanje 2 puta godišnje).
Programom mjera i Provedbenim planom
definirani su okvirni standardi (normativi)
postavljanja zatrovanih mamaca u:
- stambenim objektima i okućnicama
- gospodarskim objektima i pripadajućem
prostoru
- objektima
za
proizvodnju,
preradu,
skladištenje ili prodaju hrane i ugostiteljskim
objektima
- objektima javne namjene (npr. Bolnice, škole,
vrtići i ostalo)
- otvorenim javnim površinama (trgovi,
parkovi, otvoreni vodotoci itd.)
- kanalizaciji
- deponij krutog i organskog otpada bez obzira
jesu li organizirani ili divlji.
Količina izloženih zatrovanih mamaca ovisi o
utvrđenom stupnju infestacije površine, prostora
ili objekata u trenutku provođenja mjere.
Zatrovani mamci moraju biti izloženi sukladno
standardima propisanim Pravilnikom o načinu
provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije.
Sustavna deratizacija općine Špišić Bukovice
provodi se planiranjem blokova koji započinju
od središta prema periferiji ili obrnuto sistemom
koncentričnih krugova.
4. BAZA PODATAKA O EKOLOŠKIM NIŠAMA I INFESTIRANIM OBJEKTIMA
Općina Špišić Bukovica obvezuje se da će
početnu bazu podataka izraditi do 31. prosinca
2012. godine.
Vlasnik baze podataka je nositelj Programa
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mjera, tj. općina Špišić Bukovica.
Vlasnik baze podataka odlučuje da li će
baza podataka biti kompjuterizirana i hoće li
istu izraditi u organizaciji vlastite ili unajmljene
informatičke podrške ili će izradu baze
prepustiti Zavoda za javno zdravstvo ˝Sveti
Rok˝ Virovitičko-podravske županije uz uvjet
da zavodu osigura potrebne podatke za izradu
početne baze.
Zavod za javno zdravstvo ˝Sveti Rok˝
Virovitičko-podravske županije mora sudjelovati
u izradi početne baze podataka kao stručna
podrška.
Baza podataka mora uvijek biti dostupna za
korištenje Zavodu za javno zdravstvo ˝Sveti Rok˝
Virovitičko-podravske županije radi provedbe
stručnog nadzora, analize stanja te ažuriranje
podataka. Podaci u bazi podataka se moraju
redovito nadopunjavati elektroničkim putem.
Početnu bazu podataka ne može izrađivati
ovlašteni izvoditelj jer se baza podataka mora
iz godine u godinu ažurirati bez obzira koji
ovlašteni izvoditelj provodi obvezne DDD mjere
kao posebne mjere na području općine Špišić
Bukovica.
Podaci za ažuriranje baze podataka se dobivaju
sustavnim monitoringom i determinacijom
vrsta, procjenama infestacije iz anketa koje se
popunjavaju na terenu tijekom provedbe mjera,
lociranjem žarišta zbog dojava građana i poziva
za provedbu mjera, sustavnim prikupljanjem i
analizom podataka itd.
Prikupljanje podataka
Tijekom provedbe preventivne i obvezatne
preventivne deratizacije izvršitelj deratizacije
dužan je elektronički prikupljati podatke.
Izvršitelj deratizacije dužan je prikupljati
podatke o svakom obavljenom terenskom poslu
i voditi evidenciju koja mora osobito sadržavati
sljedeće podatke:
- datum provođenja deratizacije,
- gradska četvrt, ulica i kućni broj,
- namjenu objekta (stambeni, nestambeni),
- vrstu objekta i površinu za nestambene
objekte,
- prisutnost glodavaca, ako su prisutni vrstu/
vrste glodavaca,
- količinu utrošenih meka,
- razlog neprovedene deratizacije.
Izvršitelj deratizacije dužan je prikupljene
podatke dostaviti u bazu podataka županijskog
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Zavoda za javno zdravstvo. Izvršitelji preventivne
i obvezatne preventivne deratizacije odgovaraju
za istinitost podataka unesenih u sustav i obvezni
su osigurati svim terenskim ekipama ispravnu
opremu za rad.
Izvršitelji deratizacije će prema naputcima
Zavoda prikupljati podatke o svakom obavljenom
terenskom poslu, u svakoj akciji, voditi evidenciju
te prikupljene podatke dostaviti u bazu podataka.
Izvršitelji odgovaraju za istinitost podataka
unesenih u sustav.
Dopuna osnovne baze podataka
Bazu podataka za potrebe Programa mjera
odnosno provođenja preventivne i obvezatne
preventivne deratizacije svih objekata, otvorenih
vodotoka i javnih površina, koje financira općina
Špišić Bukovica, osigurava županijski Zavod
za javno zdravstvo u suradnji s ugovornom
tvrtkom. Dopunu predmetne baze podataka
novim ili neevidentiranim objektima Zavod
će osigurati na kraju svake proljetne, ciljane i
jesenske akcije temeljem pristiglih podataka
od strane ugovorenih izvršitelja obvezatne
preventivne deratizacije koju financira općina
Špišić Bukovica.
Ugovorni izvršitelji su dužni do kraja akcije
pismeno ili elektronički dostaviti Zavodu
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ podatke o
izvršenim uslugama u objektima obuhvaćenim
preventivnom i obvezatnom preventivnom
deratizacijom na lokacijama koje nisu
evidentirane u bazi podataka kako bi se osiguralo
kontinuirano ažuriranje. Za dopunjavanje baze s
novim ili neevidentiranim objektima koristiti će
se obrasci 1, 2, i 3 koji su dodatak Programu i
njegov su sastavni dio.
5. PROVEDBENI PLAN
Poštujući sve elemente iz usvojenog Programa
mjera i Provedbenog plana za područje općine
Špišić Bukovica trajno i uspješno suzbijanje
štetnika na svim površinama, prostorima i
objektima iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti uvijek se obvezno
treba provoditi u tri osnovna koraka:
1. faza sustavnog bilježenja svih površina,
prostora i objekata u svrhu utvrđivanja
početnog stupnja infestacije štetnicima i
uvjeta u okolišu koji omogućuju razvoj i
razmnožavanje štetnika
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2. faza intenzivne provedbe DDD mjera
utvrđenih infestacija, ispravljanje nedostataka
u sanitaciji i okolišu te provjera postignutih
rezultata
3. faza održavanja kako bi se osigurala trajnost
postignutih rezultata uz stalan izvid i sustavno
praćenje (monitoring) te anketa korisnika
DDD mjera radi prosudbe intervencije.
5.1. Uvjeti za nositelje odobrenja za rad, tj.
ovlaštene izvoditelje (zdravstvena ustanova ili
druga pravna osoba) koji moraju biti sastavni
dio natječajne dokumentacije:
- 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
- dokaz (potvrda) o stručnoj osposobljenosti
radnika za rad s kemikalijama, odnosno
edukaciji radnika za rad s kemikalijama i
položenim tečajevima sukladno Pravilniku o
uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja
o zaštiti od otrova (»Narodne novine«, br.
62/99)
- dokaz (potvrda) o stručnom usavršavanju
odgovornih osoba za provedbu obveznih
DDD mjera i svih neposrednih izvoditelja,
odnosno trajnoj edukaciji za izvoditelje
obveznih DDD mjera sukladno članku 16.
stavku 1. Pravilnika 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 (»Narodne novine«, br.
35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju
Programa edukacije za izvoditelje obveznih
mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- udovoljavanje općim uvjetima propisanim
Odlukom načelnika općine Špišić Bukovica o
provedbi mjera suzbijanja štetnika
5.2. Uvjeti za neposredne izvoditelje u nositelju
odobrenja za rad:
- odgovorna osoba za provedbu DDD mjera:
- doktor medicine ili diplomirani sanitarni
inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili
profesor biologije s položenim tečajem za rad
s kemikalijama i programom obvezne »Trajne
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edukacije za izvoditelje obveznih DDD
mjera«
- izvoditelji DDD mjera:
- sanitarni inženjeri, sanitarni tehničari te
izvoditelji drugih struka s položenim tečajem
za rad s kemikalijama i programom obvezne
»Trajne edukacije za izvoditelje obveznih
DDD mjera«
- sastav ekipe izvoditelja:
- od dva do pet članova bez obzira o kojoj vrsti
mjere se radi
- voditelj svake terenske ekipe mora biti
sanitarni inženjer, tj. najmanje sanitarni
tehničar s odgovarajućim iskustvom
- obuhvat površina, prostora i objekata koje
ekipa terenskih izvoditelja dnevno može
obraditi ovisno o vrsti štetnika koji se suzbija:
- kod dezinfekcije broj terenskih ekipa
izvoditelja od najmanje 2 člana određuje se
na osnovi obujma površine, vrsti postupka,
stupnju infestacije površine patogenim
mikroorganizmima i roku izvršenja mjere
- kod suzbijanja štetnih glodavaca jedna terenska
ekipa izvoditelja od najmanje 2 člana dnevno
može napraviti 40-100 objekata što ovisi o
vrsti objekta (poljoprivredno gospodarstvo ili
stambena zgrada ili obiteljska kuća), lokaciji
objekta (ruralno ili urbano područje), stupnju
infestacije te broju radnih dana propisanih
Programom mjera i Provedbenim planom, tj.
roku u kojem se mjera mora izvršiti.
- definirani uvjeti za opremu za rad:
- kod dezinfekcije količina i vrsta opreme za
rad potrebna za provedbu mjere određuje
se na temelju površine, vrste postupka,
stupnja infestacije površine patogenim
mikroorganizmima i roku izvršenja mjere

- kod suzbijanja štetnih glodavaca:
- broj vozila registriranih za obavljanje
djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa
izvoditelja određuje se na temelju sjedećih
mjesta i potrebnom broju neposrednih
izvoditelja, tj. članova terenskih ekipa
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5.3. Dokumentacija i obrasci
Obvezna
je
uspostava
jedinstvene
dokumentacije koja će omogućiti ujednačenu
registraciju svih infestacija na terenu, kao i
pogodnosti za infestaciju u okolišu - izrada
službenih dokumenta i izvješća, tj. obrazaca
sukladno obrascima u prilogu ovoga Programa
te način i rokovi izvještavanja.
Potrebna je slijedeća dokumentacija:
-potvrda o obavljenoj obvezatnoj preventivnoj
dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji koju
popunjava svaki izvršitelj obvezatne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
stambenim, poslovnim, te javnim površinama,
kao i površinama i objektima kojima upravljaju
komunalna
poduzeća,
prilikom
svake
pojedinačne akcije, a koju ovjerava prisutna
stranka, odnosno odgovorna osoba
Izvršitelj deratizacije će svim korisnicima
usluga na licu mjesta mobilnim pisačem
ispisati standardiziranu jedinstvenu potvrdu o
provedenoj deratizaciji koja mora sadržavati
sljedeće podatke:
- naziv tvrtke,
- šifra obavljenog posla,
- datum provođenja deratizacije,
- gradska četvrt, ulica i kućni broj,
- namjenu objekta (stambeni, nestambeni),
- naziv nestambenog objekta,
- vrstu objekta i površinu za nestambene
objekte,
- prisutnost glodavaca, ako su prisutni vrstu/
vrste glodavaca,
- količinu utrošenih meka,
- razlog neprovedene deratizacije,
- potpis izvršitelja deratizacije,
- potpis korisnika objekta.
Potvrda se izdaje u dva primjerka, jedan
zadržava korisnik objekta, a drugi izvršitelj
deratizacije.
- obavijest o trovanju miševa i štakora koja
se izlaže na javnim mjestima prije početka
akcije.
5.4. Biocidni pripravci
Izbor aktivne tvari u biocidnim pripravcima
mora biti sukladan »Pravilniku o popisu
postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim
pripravcima«
uz izričitu napomenu da je
zabranjena uporaba biocidnih pripravaka koje
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sadrže aktivne tvari na popisu u »Pravilniku
o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu
dopuštene u biocidnim pripravcima«.
5.5. Opseg mjera
Pravne i fizičke osobe odnosno korisnici
stambenih i drugih objekata i javnih površina
dužni su dopustiti provedbu deratizacije.
Deratizacija se provodi u:
- objektima za proizvodnju i promet namirnica
- objektima za smještaj i boravak većeg broja
ljudi
- objektima zdravstva
- objektima za pružanje medicinskih i
higijenskih usluga stanovništvu
- objektima odgojno obrazovnih ustanova
- zajedničkim dijelovima stambenih i poslovnih
zgrada s pripadajućim vanjskim okolišem
(drvarnice, podrumi, tavani, prostorije za
odlaganje smeća i sl.)
- objektima javnog prijevoza putnika
- mjestima za javna kulturna okupljanja ljudi
- sajmovima, tržnicama i veletržnicama
- mjestima za religijska okupljanja
- deponijama otpada, napravama za odlaganje i
skupljanje krutog i tekućeg otpada
- parkovima, grobljima i drugim gradskim
zelenim površinama
- kanalizacijskim sustavima, kolektorima i
energetskim kanalima
- otvorenim vodotocima
5.6. Preporučeni standardi, količine i način primjene biocidnih pripravaka
a) Provedba deratizacije
Deratizacija se provodi kroz dvije godišnje
akcije (proljetna i jesenska), uporabom
meka pripremljenih od žitarica zatrovanih
kumulativnim otrovima uz dodatak atraktanta,
te parafiniziranim i svježim mekama. Kod
postavljanja
deratizacijskih
mamaka
na
kartonske podloške ili u deratizacijske kutije,
potrebno je na njima naznačiti naziv izvođača
tretmana, upozorenje da se radi o otrovima, te
navesti odgovarajući protuotrov (antidot).
Za obvezatnu preventivnu deratizaciju na
području općine Špišić Bukovica dopuštene su
meke koje su propisno registrirane i dopuštene
za primjenu u Republici Hrvatskoj rješenjem
Ministarstva nadležnog za zdravstvo. U provedbi
tretmana deratizacije dopušteni su slijedeći
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raticidi:
- u sustavnoj provedbi deratizacije dopušteni
su raticidi i raticidni pripravci industrijske
proizvodnje, a na osnovi djelatnih tvari
kumatetralila i klorfacinona iz I generacije, te
difenakuma, brodifakuma i bromadiolona iz II
generacije, time da raticidna masa II generacije
bude pod nadzorom, nedostupna ljudima i
domaćim životinjama, izložena u kutijama
ili u kanalizacijskim provodnicima vezana
žicom. Kod postavljanja otrova II generacije
savjetuje se naknadni nadzor, te uklanjanje
nepotrošenih ostataka i zbrinjavanje prema
propisima o zbrinjavanju štetnih tvari, dok
kod izloženih mamaka u kanalizacijskom
sustavu nije potrebno uklanjanje jer nastalim
fermentacijama dolazi do destrukcije djelatne
tvari.
- u slučaju vlastite izrade raticidnog mamka,
proizvođač mamka mora imati registrirani
proizvodnju zatrovanih mamaca sukladno
Zakonu o kemikalijama (NN 150/05, 63/07)
i registriranu formulaciju sukladno Zakonu o
biocidnim pripravcima (NN 53/08, 49/11).
Proizvođači mamaka u cilju zaštite života
djelatnika moraju imati potrebnu opremu i
moraju biti pod nadzorom inspektora zaštite na
radu. U skladu sa dokazanim gubicima rasute
meke, posebno na vanjskim površinama u kišno
doba, obvezatno je postavljanje krutih raticidnih
mamaka na svim javnim ili vlazi dostupnim
zatvorenim površinama kako bi se povećala
učinkovitost, a smanjio unos otrovnih tvari u
čovjekov okoliš.
Obvezatno je voditi evidenciju o shemi
postavljanja meka na svim javnim površinama,
te ih izlagati na skrovitim mjestima koja nisu
lako dostupna kućnim ljubimcima, domaćim
životinjama i ljudima. Pri obavljanju deratizacije
na svim prostorima u kojima se proizvodi i
prometuje namirnicama, otrovni mamci moraju
se postavljati u posebno zaštićene, zatvorene i
označene kutije, također uz vođenje evidencije o
shemi postavljanja kako bi se namirnice zaštitile
od slučajnog ili namjernog onečišćenja.
Preventivnu deratizaciju obala vodotoka,
parkova i javnih zelenih površina, groblja,
kanalizacijskog sustava i deponija smeća, provest
će izvršitelji obvezatne preventivne deratizacije
domaćinstava sa istog područja.
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Deratizacijske metode i postupci moraju se
unificirati na području čitave županije. Pri tome
treba koristiti jedinstvenu djelatnu tvar, sinkrono
izlagati meke kroz dva određena razdoblja, te
jedinstveno obraditi cjelokupnu komunalnu
infrastrukturu, javne gradske površine i deponije
smeća.
U slučaju pojave glodavaca na tretiranim
površinama u roku od 6 mjeseci nakon
provedenog tretmana, mora se izvršiti ponovna
deratizacija na teret izvođača.
Korištene meke - standardi
- osnovna meka u obvezatnoj preventivnoj
deratizaciji koja se koristi u zatvorenim
suhim prostorima (sa izuzetkom onih u
kojima se proizvode, prometuju ili čuvaju
namirnice) može biti pripravljena na biljnom
nosaču (pšenični lom). Meka djelatne tvari
I i II
generacije antikoagulanata može
biti pakirana u tanku PVC foliju ili rasuta,
a izlaže se u količini od 100g po mjestu
postave za I generaciju, odnosno 50g za
II generaciju antikoagulantnog otrova. U
svrhu deratizacije suterenskih i podrumskih
prostorija, te ostalih gospodarskih prostora i
stambenih objekata izložit će se dvije do tri
standardne meke po prostoriji veličine do 50
m2, a za veće prostorije dodat će se po jedna
standardna meka na svakih 10 m2 površine.
Kod registrirane infestacije primijenjena
doza će se udvostručiti. Meke će se izlagati
na skrovitijim i nepristupačnim mjestima gdje
neće biti raznošene različitim aktivnostima
ljudi, a što bliže vjerojatnim putovima kretanja
i zadržavanja štakora.
- za deratizaciju vlažnih podrumskih, odnosno
zatvorenih prostora obvezatno se u istoj
količini izlaže parafinizirana meka djelatne
tvari II generacije antikoagulanata u obliku
kocaka ili tableta.
- za deratizaciju prostora u kojima se proizvode,
prometuju i skladište namirnice koristi se
po mogućnosti više tipova meka različitog
sastava hranjive tvari (zavisno o lokalnim
sojevima i navikama prehrane iz lokalnih
izvora), djelatne tvorbe (I i II generacija
antikoagulanata),
te
oblika
(pšenični
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lom, brikete, pelete i parafinski blokovi).
Međutim, obvezatno se sve meke uvijek
moraju postavljati u zatvorene deratizacijske
kutije koje materijalom od kojeg su izrađene,
veličinom i oblikom odgovaraju mjestu
postave, svrsi i izboru nazočnih glodavaca.
Preporuča se postava oko 200 g mamka I
generacije otrova na 10 m2 unutrašnje površine,
odnosno oko 25g mamka II generacije, te oko
objekata raticidna brana od parafiniziranih
blokova u krugu od najmanje 200 m od tretiranog
objekta, postupkom postavljanja po 3 bloka
težine od 100 do 200 g u razmaku od 10 m.
- za deratizaciju javnih površina, trgova i
parkova koristi se parafinizirana meka u
obliku kocke, odnosno bloka različite težine
od 100 do 200 g. U prosjeku koristi se 15 do
20 kg/ha meke II generacije antikoagulanata.
U svrhu preventivne deratizacije dvorišta i
okućnica stambenih zgrada izložit će se prosječno
1.000 g po stambenom objektu na indiciranim
i skrovitim mjestima, što bliže vjerojatnim
putovima kretanja i zadržavanja štakora. Kod
registrirane infestacije primijenjena doza će
se udvostručiti. Meke u gradskim parkovima
i na javnim zelenim površinama postavljat će
se isključivo u dubinu aktivnih rupa, druga
nepristupačna mjesta, te u čvrste, zatvorene i
učvršćene kutije za meke, sigurno zaštićene
od dodira neovlaštenih osoba, djece i životinja,
kućnih ljubimaca.
- za deratizaciju kanalizacijskog sustava
koristi se kruta raticidna antikoagulantna
meka II generacije od 200 odnosno 500 g
sukladno presjeku kanalizacijskih otvora
(parafinizirani blok), vezan na žici i položen
u svaki drugi, suhi i slabo protočni revizijski
otvor kolaterala kanalizacijskog sustava.
Ukoliko se naknadnim izvidima zaključi
da su pojedini revizijski otvori zbog visoke
vlažnosti nepovoljni za izlaganje meka, one
se premještaju na drugo povoljnije mjesto.
- za deratizaciju oborinskog kanalizacijskog
sustava također se koristi kruta raticidna
antikoagulantna
meka
II
generacije
(parafinski blok) od 100 do 200 g na
pojedinim pogodnim revizijskim otvorima.
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Isto je naročito potrebno uraditi na oborinskoj
kanalizaciji onih urbanih prostora i mjesta
gdje nema septičke kanalizacije ili su uočeni
tehnički propusti u izvedbi, odnosno uporabi
pojedinih dijelova sustava odvodnje.
- za deratizaciju obalnih prostora vodotokova
koristi se kruta raticidna antikoagulantna
meka II generacije (parafinski blok) od 200
g vezan na žicu i učvršćen na jednoj strani
koja onemogućuje odvlačenje meka ili
odnošenje od strane životinja, odnosno vjetra
i kiše. Za obale vodotokova u koje se izlijeva
kanalizacija postavlja se jedna vezana meka od
200 g na svakih dužinskih 20 m, ili više meka
manje težine, u istoj količini, vezanih na žicu.
Ukoliko se radi o oborinskim kanalizacijskim
ispustima postavlja se jedna vezana meka od
200 g na svakih 50 m. Na mjestima gdje se
deratizacija provodi slobodnim izlaganjem
parafiniziranih mamaka (pelete, brikete)
na indiciranim skrovitim mjestima, kao i u
aktivnim štakorskim rupama, izlagat će se
prosječno 0,5 kg meke po dužnom metru.
- za deratizaciju deponija smeća moguće je
primijeniti I i II generaciju antikoagulanata
zavisno od organizacije samog odlagališta,
odnosno od činjenice da li ima ili nema
pristupa nezaposlenim osobama ili domaćim
životinjama. Izlaže se u prosjeku 30 kg po
hektaru parafiniziranih meka II generacije u
obliku kocaka, blokova, odnosno tableta.
- za deratizaciju obodnica manjih naseljenih
mjesta
vrši
se
obrada
primjenom
antikoagulanata I generacije postavljanjem
parafiniziranih mamaka (pelete, brikete,
blokovi) u količini od 25 g, u razmacima od
20 m duž cijelog ruba obodnice, sakrivene u
rupe ili pukotine na terenu, kako ne bi došle
u kontakt sa domaćim životinjama ili kućnim
ljubimcima.
b) Provedba dezinfekcije
Na temelju epidemioloških indikacija i
na prijedlog nadležnog doktora medicine
specijalista epidemiologije, sukladno članku 49.
stavku 1., članku 50. stavku 1. i članku 51. stavku
1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
nadležni sanitarni inspektor naređuje:
- obveznu
protuepidemijsku
dezinfekciju
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prilikom pojave kolere, kuge, virusnih
hemoragijskih groznica, bjesnoće, difterije,
trbušnog tifusa, dječje paralize, dizenterije,
virusne žutice tipa A, SARS-a i legionarske
bolesti te drugih zaraznih bolesti
Obvezna protuepidemijska DDD provodi
se na površinama, prostorima i objektima iz
članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti, a obvezna protuepidemijska
dezinfekcija i dezinsekcija obuhvaća i oboljele
osobe sukladno članku 49. stavku 2. i članku 50.
stavku 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti.
Ako Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije nema rješenje
ministra nadležnog za zdravstvo o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje protuepidemijske DDD
kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih
bolesti ili nema dovoljne kapacitete za provedbu
obvezne protuepidemijske DDD, na zahtjev
ministra nadležnog za zdravstvo te će mjere
provesti druge ovlaštene pravne osobe, ali pod
nadzorom i prema naputku Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.
Preporuku za izbor dezinficijensa i način
primjene odredit će Zavod za javno zdravstvo
Virovitičko podravske županije i prema naputku
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s obzirom
na učinkovitost i neškodljivost.
5.7. Raspored, dinamika i rokovi provedbe mjera suzbijanja štetnika
a) Dezinfekcija
- uništavanje patogenih mikroorganizama u
izvanrednim situacijama: jednokratno
b) Deratizacija
- sustavna deratizacija javnih površina: obvezno
2 puta godišnje (proljetna akcija deratizacije
provodi se tijekom ožujka, travnja i svibnja,
a jesenska akcija deratizacije provodi se
tijekom rujna, listopada i studenog). Ukoliko
se poštuju svi naputci o suzbijanju štetnih
glodavaca smatra se da je jedna akcija
deratizacije završena za rok od 6 do 8 mjeseci,
nakon čega mora usljediti druga akcija.
- svi drugi objekti iz članka 10. stavka 1. Zakona
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti: do

Strana 33

prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a
najmanje 2 puta godišnje.
Termini za provedbu navedenih mjera
- proljetna akcija od 01.03. do 31.05.2012.
- jesenska akcija od 01.09. do 30.11.2012.
Uz
obavljanje
tretmana,
navedenih
Programom i planom, izvršitelji su dužni
osigurati interventnu dezinsekciju i deratizaciju
na poziv građana u roku od dva dana nakon
primitka poziva.
6. OPERATIVNI PLAN
Na osnovi Provedbenog plana ovlašteni
izvoditelj izrađuje Operativni plan, tj. detaljno
razrađenu organizaciju i raspored plana rada za
svaki dan u tjednu provedbe mjere te u pisanom
obliku najkasnije 3 do 7 dana prije početka
akcije u idućem tjednu izvješćuje Zavod za javno
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije i nositelja Programa mjera (općinu
Špišić Bukovica).
Nositelj Programa mjera treba tijekom
postupka javnog nadmetanja upoznati ovlaštenog
izvoditelja sa sadržajem Programa mjera i
Provedbenog plana. Program mjera i Provedbeni
plan obvezno trebaju biti sastavni dio natječajne
dokumentacije, kako bi ovlašteni DDD izvoditelji
mogli dostaviti kvalitetnu ponudu i kako bi
mogao planirati detaljno razrađenu organizaciju
i raspored plana rada za svaki dan u tjednu
provedbe mjere na način i u rokovima utvrđenim
Provedbenim planom te kako bi općenito
ovlašteni izvoditelj mogao postupati sukladno
zadanim smjernicama za rad.
Organizacija i raspored dnevnog plana rada
mora sadržavati logične teritorijalne cjeline po
ulicama u općinama ili gradovima propisanih
Programom mjera sukladno pravilima struke
ovisno o vrsti štetnika koji se suzbija i o kojoj
vrsti mjere se radi.
7. NAČIN PROVOĐENJA EVALUACIJE
Utvrđen je način provođenja evaluacije,
odnosno prosudbe uspjeha provedenih mjera i
ocjena ostvarenja postavljenih ciljeva.
Sukladno članku 41. Pravilnika o načinu
provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije tijekom provedbe stručnog
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nadzora Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije prikuplja i
objedinjava izvješća o provedenim DDD mjerama
kao posebnim mjerama u bazu podataka.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije izrađuje stručno
izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku
pesticida i stupnju pridržavanja propisanog
programa rada određenog Programom mjera i
Provedbenim planom te ga dostavlja načelniku
s elementima poboljšanja sanitacije prostora u
budućnosti najkasnije u roku od 4 tjedna nakon
izvršene mjere. Stručno izvješće mora sadržavati
i prijedloge za poboljšanje sanacije površina,
prostora ili objekata u budućnosti.
Nakon provedenog stručnog nadzora i
prosudbe uspjeha provedene mjere s izvješćem
uz predlaganje mjera aktivne preventive i ako
je provedenim DDD mjerama postignut željeni
učinak smanjenja populacije štetnika, Zavod
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičkopodravske županije treba za svaku iduću godinu
provedbe obveznih DDD mjera kao posebnih
mjera uključivati manje pesticida u Program
mjera i Provedbeni plan zbog poboljšanja
sanitarnih uvjeta u okolišu te smanjivanja
sveukupnih emisija štetnih tvari u prirodu.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske
županije
predlaže
načelniku provedbu postupaka sanitacije u
okolišu neposredno prije provedbe obveznih
DDD mjera kao posebnih mjera radi uspješnosti
provedbe.
Najkasnije do 31. prosinca tekuće godine
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske
županije
dostavlja
županu popis općina i gradova u županiji koje su
omogućile provedbu mjera sukladno članku 24.
stavku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti i cjelovito izvješće iz stavka (2) ovoga
poglavlja ukoliko županija financira djelomično
ili u cijelosti provedbu mjera na području općine
ili grada u županiji na osnovi Programa mjera
i Provedbenog plana donesenog za područje
općine ili grada.
8. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA
ZA PROVEDBU TRETMANA
Financijska sredstva za provođenje navedenih
mjera osiguravaju :
- jedinica lokalne samouprave za privatne
posjede i stanove, te objekte u svom vlasništvu

Broj 1

- jedinica lokalne samouprave ili njihova
komunalna društva za javne prometne površine
i deponije smeća, kanalizacijsku mrežu, trgove i
parkove, groblja, te otvorene vodotoke
- trgovačka društva i ustanove za poslovne
objekte i pripadajući okoliš koje koriste ili su u
njihovom vlasništvu
9.STRUČNI NADZOR
Stručni nadzor nad provođenjem obvezatne
preventivne
dezinfekcije,
dezinsekcije
i
deratizacije, kao i kontrolu učinkovitosti
provođenja ovih mjera, provode djelatnici
stručnih službi Zavoda za javno zdravstvo,
a upravni nadzor Ured državne uprave u
Virovitičko podravskoj županiji putem nadležne
Sanitarne inspekcije.
Budući je provođenje stručnog nadzora
nad obvezatnom preventivnom dezinfekcijom,
dezinsekcijom i deratizacijom neophodni,
zakonom propisani, sastavni dio ovih mjera,
jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati
i financiranje stručnog nadzora kojeg provodi
Zavod za javno zdravstvo «Sveti Rok»
Virovitičko podravske županije. Stoga je jedinica
lokalne samouprave osim ugovora sa izvođačem,
dužna potpisati i ugovor sa Zavodom za javno
zdravstvo o provedbi stručnog nadzora.
KLASA: 322-01/12-01/03
URBROJ: 2189/06-02-12-3
U Špišić Bukovici, 08.03.2012.
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 362. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( N.N. br. 91/96, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/108, 38/09 i153/09
), članka Zakona o javnim cestama (180/04,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” br. 4/09 i 3/11) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 30. sjednici
održanoj 08.03.2012. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
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Članak 1.
Ukida se javno dobro put na k.č.br. 1111/23 sa
5.463 m² i 1111/34 sa 2.460 m² sve u k.o. Špišić
Bukovica, ukupne površine 7.923 m², a kao novo
stanje na k.č.br. 1111/23 sa 5.463 m² i 1111/34
sa 2.460 m² sve u k.o. Špišić Bukovica, površine
7.923 m² upisuje se pravo vlasništva u korist
Republike Hrvatske, budući da je predmetno
zemljište izgubilo svoju prvobitnu namjenu
put, tj. predmetno zemljište u naravi predstavlja
oranicu.

Članak 2.
Odluka se donosi zbog provedbe Geodetskog
elaborata izmjere postojećeg stanja radi
ispravljanje zemljišne knjige.

Članak 3.
Provedbu ove Odluke izvršit će Općinski
sud u Virovitici, zemljišno knjižni odjel, upisom
navedenih čestica u točki I u vlasništvo Republike
Hrvatske.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“
Općine Špišić Bukovica.

Članak 1.
Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa Virovitičko-podravske
županije za gradnju područne škole Rogovac na
zemljištu k.č.br. 3045/1 u k.o. Rogovac, obujma
821,41 m³.

Članak 2.
Odluka iz članka 1. ove Odluke donosi se
jer se radi o izgradnji građevine namijenjene
osnovnom obrazovanju.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: UP/I 361-01/11-01/31
Urbroj: 2189/06-02-12-8
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Klasa: 940-01/12-01/03
Ur.broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 7. Odluka o komunalnom
doprinosu (˝Službeni vjesnik˝ broj 06/09, 01/10
i 03/11) i članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 04/09 i 03/11.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj dana 08. ožujka 2012. godine,
donosi

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa
za gradnju područne škole u Rogovcu

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika
za period 07.-12. mjesec 2011. godine
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu Načelnika za period 07.-12. mjesec 2011.
godine.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-01/12-01/08
Ur.Broj:2189/06-01-12-02
Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 30.
sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog
vijeća za 2011. godine
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Općinskog vijeća za 2011. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-01/12-01/09
Ur.Broj:2189/06-01-12-02
Špišić Bukovica, 08. ožujka 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe («NN» broj 24/11 i 61/11) i članka
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” broj 04/09 i 3/11) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 30. sjednici dana
08.03.2012. godine donosi
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ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica
u 2012. godini
Članak 1.
Ovom
se
odlukom
uređuje
način
raspoređivanja sredstava osiguranih u proračunu
Općine Špišić Bukovica za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica i nezavisnih vijećnika s
nezavisnih kandidacijskih lista.

Članak 2.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu
Općine Špišić Bukovica raspoređuju se na način
da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog
vijećnika u neto iznosu od 1.000,00 kuna.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog
spola i politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima
pravo na dodatnu naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku, odnosno neto
1.100,00 kuna po vijećniku podzastupljenog
spola.
Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke
imaju političke stranke i nezavisne liste koje
imaju najmanje jednog člana u Općinskom
vijeću.

Članak 3.
Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke
politička stranka i nezavisni član Općinskog
vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke
stranke, odnosno programom nezavisne liste.

Članak 4.
Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja
Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj
stranci sa čije je kandidacijske liste izabran,
financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj
je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja
vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih

Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK

stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj
stanci koja je pravni slijednik političkih stranaka
koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 5.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 2.
ove Odluke obavlja Računovodstveni referent
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica.

Članak 6.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačavati
će se na račun političkih stranaka, odnosno na
poseban račun nezavisnih vijećnika sukladno
članku 7. stavak 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe («NN»
broj 24/11 i 61/11) odnosno tromjesečno u
jednakim iznosima.
Političke stranke i nezavisni vijećnici dužni su
primljena sredstva knjigovodstveno obrađivati
i omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu
raspolaganju sredstvima.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 402-01/12-01/13
Urbroj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 08.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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