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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 TUHELJ 

 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2135-3/16-01/9 

Tuhelj, 20.12.2016. 

 

Temeljem članka 4. stavku 1  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 

79/07) te članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SGKZŽ br.14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Tuhelj 

na svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2016. godine donosi 

 

ODLUKU 

 

o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za 

sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

U cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti prihvaća se Program mjera sustavne 

preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na 

području Općine Tuhelj za 2017. godinu koji je izradio Zavod za javno zdravstvo KZŽ . 

Program mjera sustavne preventivne deratizacije provodit će se na području općine 

dva puta godišnje; u proljeće (ožujak-svibanj) i u jesen (rujan-studeni). 

 

Članak 2. 

Obvezna preventivna deratizacija  obuhvaća 666 domaćinstava na području općine, 3 

groblja (Staro groblje Tuhelj, Novo groblje Tuhelj i Lenišće) te 21.832 m² javnih površina. 

Javna površina od 21.832 m² odnosi se na područje vodotoka na području općine Tuhelj. 

Vodotoci na kojima će se vršiti preventivna deratizacija su: potok Horvatska koji prolazi 

općinom Tuhelj, mlinski potok od izvora prema Tuheljskim Toplicama, potok Pristavčica 

koja prolazi kroz centar Tuhelja i potok Trsteno. 

 

Članak 3. 

Preventivno suzbijanje komaraca će se provoditi slanjem brošure svakom domaćinstvu 

na području općine Tuhelj kao i slanjem dodatnih letaka za vulkanizera na području općine 

Tuhelj, TIBRA COMMERCE d.o.o.; djelatnost: Auto servis - usluga, oprema, vulkanizer, 

auto gume, Ljudevita Gaja 17, Tuheljske Toplice. 

 

Članak 4. 

Sredstva za provođenje mjera obvezne preventivne deratizacije osiguravaju se u 

općinskom proračunu. 
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Članak 5. 

Provedbeni plan deratizacije izraditi će Zavod za javno zdravstvo KZŽ. 

 

Članak 6. 

Stručni nadzor nad provedbom deratizacije vršiti će Zavod za javno zdravstvo KZŽ. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja. 

 

   

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

       

 

 

         Darko Medvedec, dipl. ing. 


