
 

 

 

 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 ŽUPAN 
 

 

KLASA: 501-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-02-18-3 

Osijek, 6. veljače 2018. 

 

Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 13. i članka 55c. Statuta Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u 

svezi s člankom 4. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 

139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.), Župan 

Osječko-baranjske županije donio je 6. veljače 2018. godine 

 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Povjerenstva za 

koordinaciju sustava kontrole komaraca u 

Osječko-baranjskoj županiji 
 

 

I. 
 

Radi analize složene problematike pojavnosti komaraca na području Osječko-baranjske 

županije (u nastavku: Županija), izrade strategije kontrole komaraca i provedbe koordiniranih aktivnosti 

svih sudionika sustava kontrole komaraca u Županiji ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za 

koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji (u nastavku: Povjerenstvo). 

 

 

II. 
 

Osnovne zadaće Povjerenstva su: 

- provedba odgovarajuće analize stanja pojavnosti komaraca na području Županije radi 

utvrđivanja trenutnog stanja i sagledavanja problema s ciljem kreiranja načina poboljšanja 

sustava kontrole komaraca, 

- izrada strategije kontrole komaraca u Županiji, 

- koordiniranje aktivnosti svih sudionika uključenih u provedbu kontrole komaraca (jedinica 

lokalne i područne samouprave, monitoringa komaraca, izvođača i nadzora tretmana suzbijanja 

te pučanstva), 

- suradnja sa središnjim državnim tijelima, nacionalnim i međunarodnim institucijama, 

- organizacija radionica, okruglih stolova, skupova i slično, 

- izvješćivanje jedinica područne i lokalne samouprave o planovima, realiziranim mjerama i 

njihovim učincima, 

- promoviranje djelovanja sustava kontrole komaraca široj javnosti i lokalnim dužnosnicima i 

- provedba trajnog informiranja i educiranja šire javnosti o mjerama prevencije i suzbijanja 

komaraca načinima aktivnog participiranja stanovništva. 

 



III. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i 12 članova koje imenuje župan i to: 

 

- 3 člana predstavnika Odjela za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku od kojih je 

jedan i predsjednik Povjerenstva, 

- 1 član predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 

- 2 člana predstavnika Osječko-baranjske županije, 

- 1 član predstavnik Grada Osijeka, 

- 3 člana predstavnika općina Bilje, Petrijevci i Antunovac,  

- 1 član predstavnik Parka prirode Kopački rit, 

- 1 član predstavnik upravnog tijela Grada Osijeka nadležnog za poslove zdravstva i 

- 1 član predstavnik upravnog tijela Županije nadležnog za poslove zdravstva. 

 

U rad Povjerenstva po potrebi se mogu uključivati i predstavnici drugih nadležnih tijela, 

institucija, organizacija, pravnih i fizičkih osoba, udruga i drugi vanjski suradnici i stručnjaci, koji 

svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti radu Povjerenstva. 

 

 

IV. 

 

Mandat članova Povjerenstva vezan je uz trajanje mandata Župana. 

 

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka mandata. 

 

 

V. 

 

Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad u visini određenoj za članove stalnih radnih 

tijela koja obavljaju poslove iz nadležnosti župana. 

 

 

VI. 

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Županije nadležno za 

poslove zdravstva. 

 

VII. 

 

Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

 

VIII. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

 

 Župan 

 Ivan Anušić, v.r. 

 

 

 


