
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

             OPĆINA PISAROVINA 

Općinski načelnik 

 
 

Na temelju članka 4., stavka 1. i članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 

(„Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 40. Statuta 

Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik 

Općine Pisarovina je dana 31. prosinca 2021. godine donio sljedeću 

 

ODLUKU 

o provođenju preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao 

posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od     2022 – 2025. godine na 

području Općine Pisarovina 

 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje provođenje mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na 

području Općine Pisarovina za period od 2022. – 2025. godine. 

 

Članak 2. 

DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Općine Pisarovina, a sukladno prijedlogu 

Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području 

Općine Pisarovina kojeg predlaže Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 
 

Članak 3. 

Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije za područje Općine Pisarovina, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije 

dostavlja na usvajanje načelniku Općine Pisarovina. 

 

Članak 4. 

Preventivnu i obveznu preventivnu DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu 

djelatnost i druge pravne osobe koje imaju odobrenje Ministarstva nadležnog za zdravstvo za obavljanje 

te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete. 

Izbor ovlaštenog izvoditelja propisanih mjera DDD vrši se provedbom odgovarajućeg postupka 

nabave sukladno zakonskim odredbama. 

Preventivna i obvezna preventivna DDD provodi se kontinuirano tijekom cijele godine na 

cjelokupnom području Općine Pisarovina. 

 

Članak 5. 

Izabrani ovlašteni izvoditelj propisanih mjera dužan je izvršiti povjereni posao u skladu s 

važećim propisima, općim i posebnim uvjetima i pravilima struke. 



Izabrani ovlašteni izvoditelj preventivne i obvezne preventivne DDD dužan je voditi sve 

zakonom i pravilnikom propisane evidencije i izvještaje te najmanje jedanput godišnje podnijeti 

izvješće o provedbi mjera preventivne i obvezne preventivne DDD Općinskom načelniku. 

Članak 6. 

Stručni nadzor nad provođenjem DDD mjera vrši Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke 

županije. 

Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija. 

 

Članak 7. 

Sredstva za provedbu mjera preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebnih mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se u Proračunu Općine Pisarovina za: 

a) objekti i poslovne zgrade u vlasništvu Općine te pripadajuća zemljišta, pod uvjetom da nisu dani u 

najam 

b) javne prometne površine, javne zelene površine i parkove, nasipe vodotoka 

c) objekte komunalne infrastrukture, 

d) otvorene registrirane vodotoke 

e) napuštena domaćinstva 

f) neuređena odlagališta otpada. 

g) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene zgrade. 

 

Sredstva za provedbu mjera preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebnih mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju trgovačka društva u čijoj je nadležnosti  upravljanje i 

održavanje objekata odvodnje, vodotoka i uređaja za opskrbu pitkom vodom. 

 

Članak 8. 

Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih  mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju vlasnici odnosno posjednici za: 
a) poslovne objekte, poslovne prostore i ustanove. 

 

Članak 9. 

Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera 

iz članka 6. osigurat će se u Proračunu Općine Pisarovina za tekuću godinu. 

Isplata sredstava za stručni nadzor izvršit će se po dostavi izvješća o provedenom stručnom 

nadzoru, od strane Zavod za javno zdravstvo na području Općine, najkasnije do 31. prosinca tekuće 

godine. 

Članak 10. 

Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, 

mora izvršiti povjereni posao u skladu s važećim propisima, općim i posebnim uvjetima          i pravilima 

struke. 
 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama   Općine 

Pisarovina“. 

 

KLASA: 501-05/21-20/1 

URBROJ: 238/21-04-21-1 

Pisarovina, 31. prosinca 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Tomo Kovačić, v.r. 


