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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA LUDINA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 510-01/22-01/02 

URBROJ: 2176-19-01-22-3 

 

Velika Ludina, 21.04.2022. 

 

Na temelju članka 4. Zakona o Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 

79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) i članka 57. Statuta Općine 

Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“, broj 6/09 , 7/11, 2/13, 6/14, 3/18, 

5/18 – pročišćeni tekst, 5/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Velika Ludina donosi  

 

ODLUKU 
o provođenju preventivne i obvezne preventivne  

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere  

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Velika Ludina 

za razdoblje 2022. do 2025. godine 

 
Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva 

od zaraznih bolesti na području Općine Velika Ludina za razdoblje od 2022. do 2025. godine. 

 

Članak 2. 

 

 DDD se primjenjuje na cjelokupnom području Općine Velika Ludina, a sukladno 

Programu mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija, 

deratizacija na području Općine Velika Ludina u 2022. godini, kojeg je izradio Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije URBROJ: 2176-124-5/22-1777 od 11. ožujka 

2022. godine i Odlukom usvojilo Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 9. sjednici 

dana 30.03.2022. godine KLASA: 510-01/22-01/02, URBROJ: 2176-19-02-22-2, a u skladnu 

sa financijskim mogućnostima Općine i za to predviđenim proračunskim sredstvima. 

 

Članak 3. 

 

 Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD vršit će se prema Odluci o obavljanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Velika Ludina. 

 Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 

 Inspekcijski nadzor provodi nadležna sanitarna inspekcija. 
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Članak 4. 

 

 Sredstva za provedbu DDD osiguravaju se sukladno mogućnostima Općine Velika 

Ludina: 

a) stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Općine te pripadajuća zemljišta, pod uvjetom da 

nisu dani u najam, 

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

c) napuštena domaćinstva, 

d) neuređena odlagališta otpada, 

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

 

Članak 5. 

 

 Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD mora izvršiti povjereni posao u skladu sa važećim 

propisima, općim i posebnim uvjetima i pravilima struke. 

 

Članak 6. 

 

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

Općine Velika Ludina“. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

 

 

         Načelnik: 

 

 

                         Dražen Pavlović 
 


