
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07,  
113/08. i 43/09) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  
broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je

O D L U K U

o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji 

kao posebnim mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2015. godini 

na području Općine Ferdinandovac

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezno preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i 
deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine  
Ferdinandovac u  2015. godini.

Članak 2.

DDD mjere  primjenjuju  se  na cjelokupnom području  Općine Ferdinandovac,  a  sukladno  prijedlogu 
Programa  mjera  zaštite  pučanstva  od  zaraznih  bolesti  DDD   na  području  Općine  Ferdinandovac  kojeg   je 
predložio  Zavod  za  javno  zdravstvo  Koprivničko-križevačke  županije  za  kalendarsku  2015.  godinu,  te  je  isti 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Prijedlog  Programa  mjera  zaštite  pučanstva  od  zaraznih  bolesti  DDD  na  području  Općine 
Ferdinandovac,  zajedno s Provedbenim planom dostavio je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije  dana 18. prosinca 2014. godine, koji je usvojen od strane odgovorne osobe Općine Ferdinandovac,  te 
su isti sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se provedbom postupka Javne nabave sukladno Odluci o 
provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21.  
srpnja 2014.

Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije kontinuirano tijekom 
cijele godine na cjelokupnom području Općine Ferdinandovac, temeljem važećeg sklopljenog Ugovora  KLASA: 
022-05/12-03/91, URBROJ: 2137/15-12-1 od 13. studenog 2012. godine.



Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija.

Članak 5.

Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao i posebnih mjera zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se iz Proračuna Općine Ferdinandovac.

Obveznim mjerama podrazumijeva se provođenje u prioritetnom smislu deratizacije, pa prema potrebi 
dezinsekcije i dezinfekcije u

a) stambenim i poslovnim  zgradama u vlasništvu Općine Ferdinandovac s pripadajućim zemljištem,

pod uvjetom da nisu dani u najam, 

         b)   na  javnim prometnim površinama, zelenim površinama i parkovima, nasipima vodotoka,

         c)    napuštenim domaćinstvima,

         d)   neuređenom privremenom odlagalištu otpada.

Članak 6.

Sredstva za  provedbu preventivnih  i  obveznih  preventivnih  mjera  DDD kao  posebnih  mjera  zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju i vlasnici odnosno posjednici za tretiranje:

a) domaćinstava i privatnih posjeda, privatnih kuće, stambenih zgrada,

b) poslovnih objekata, poslovnih prostora i ustanova.

Članak 7.

Sredstva za  provedbu preventivnih  i  obveznih  preventivnih  mjera  DDD kao  posebnih  mjera  zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju javna poduzeća ili trgovačka društva za:

a) objekte komunalne infrastrukture,

b) otvorene registrirane vodotoke.

Članak 8.

Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD kao posebnih 
mjera iz članka 5, 6, i 7. osigurat će se u Proračunu Općine Ferdinandovac za tekuću godinu.

Članak 9.

Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, mora izvršiti 
povjereni posao u skladu sa važećim propisima, programom i provedbenim planom,  općim i posebnim uvjetima 



i pravilima struke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Ferdinandovac 
www.ferdinandovac.hr i na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.
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