
На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града
Ниша на седници одржаној, дана 13.03.2018. године, доноси

П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА

2018. ГОДИНУ

ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Представља скуп превентивних мера које се примењују у циљу смањења популације штетних
инсеката, потенцијалних преносилаца заразних болести. Она подразумева уништавање хематофагних
инсеката (комараца, крпеља, бубашваба, бубаруса и мрава) који нису само вектори заразних болести,
већ и изазивају алергијске реакције приликом уједа.

Одређену заразну болест најчешће преноси специфичан вектор. Исти вектор може преносити
више заразних болести, али и једну болест може преносити више вектора. Узрочници трансмисионих
заразних болести су: вируси, рикеције, борелије, бактерије и протозое.

Спровођење дезинсекције има превентивни карактер.
Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца (ларвених и адултних форми),

крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне
просторије, предшколски и школски објекти).

I – ЗНАЧАЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/16)
прописано је да је дезинсекција општа хигијенско – епидемиолошка мера која се спроводи у
насељеним местима, на јавним површинама, у објектима под санитарним надзором и њиховој
непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, а
у циљу заштите становништва од заразних болести.

Град Ниш као јединица локалне самоуправе, дужан је да предузима опште и посебне мере у циљу
заштите становништва од заразних болести у складу са одредбама Закона о заштити становништва од
заразних болести.

У оквиру превентивних мера заштите здравља становништва од заразних болести на територији
града Ниша реализује се Програм спровођења дезинсекције.

II – ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ доношења програма је превентивно деловање ради сузбијања појаве заразних болести
становништва смањењем популације инсеката као преносиоца узрочника заразних болести.

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством инсеката, доноси се
програм којим се дефинишу локације и површине на којима ће се спроводити дезинсекција, време
спровођења, динамика спровођења, обезбеђивање средстава и праћење спровођења.

III – ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

Дезинсекција на територији града Ниша спроводи се на основу Програма спровођења
дезинсекције припремљеног на основу стручних упутстава Института за јавно здравље Ниш, а у
складу са постојећим законским прописима. При изради Програма узета су у обзир досадашња
искуства, савремена достигнућа у сузбијању инсеката, као и специфичности саме територије.

Програмом спровођења дезинсекције обухваћено је:
1. уништавање крпеља

Спроводи се на површинама и локалитетима који су одређени на основу резултата теренског
истраживања, односно стручне процене, надзора и контроле;

2. ларвицидни третман комараца
Уништавање ларви комараца – ларвицидним третманом стајаћих вода (канала и бара) и више, у
случају поплава и појаве већих површина стајаћих вода;

3. адултицидни третман комараца
Уништавање одраслих комараца – адултицидним третманом, јавних зелених површина и приобаља
река;



4. дезинсекција пословних просторија
Уништавање инсеката (бубашвабе, бубарусе и мрави) у пословним просторијама Града Ниша;

5. дезинсекција предшколских објеката на територији града, на сеоском и приградском
подручју

6. дезинсекција објеката основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима
7. дезинсекција објеката средњих школа
8. третман крпеља у двориштима објеката предшколских и школских установа

УНИШТАВАЊЕ КРПЕЉА

Ред. број 3 третмана (мај, јун и август) Укупна
површина
110хектараЛокалитети на којима се уништавају крпељи

1. Травнате површине у Градским парковима и поред реке
Нишаве:

1.1 Градска општина Нишка Бања
 парк (централни) у Нишкој Бањи и
 парк испред хотела „Зеленгора“.

1.2 Градска општина Медијана
 парк „Чаир“;
 парк на Тргу Краља Александра;
 парк у улици Николе Пашића;
 парк у улици Обилићев венац;
 парк код Градске куће – стари парк поред Нишаве;
 травнате површине кеја реке Нишаве на територији Градске

општине Медијана до насеља Никола Тесла и
 парк „Свети Сава“.

1.3 Градска општина Палилула
 Спомен парк „Бубањ“ (травнате површине које одржава ЈКП

„Медиана“ – око 7 хектара) и
 парк код Железничке станице.

1.4 Градска општина Црвени Крст
 парк „Тврђава“;
 травнате површине кеја реке Нишаве на територији Градске

општине Црвени Крст;
 парк испред зграде Универзитета и
 насеље Шљака.

1.5 Градска општина Пантелеј
 травнате површине кеја реке Нишаве на територији Градске

општине Пантелеј и
 двориште Дома ученика у улици Косовке девојке.

2. Травнате површине на Градским излетиштима и површине
које користи велики број грађана:

2.1 Градска општина Медијана
 двориште Саборне цркве и
 зелена површина око споменика „Ћеле кула“.

2.2 Градска општина Пантелеј
 двориште „Цркве Св. Пантелејмона“;
 травната површина у ул. Друге Пролетерске бригаде поред основне

школе;
 излетиште поред реке Нишаве, код Врежинског базена;
 излетиште на Каменичком вису;
 излетиште код споменика на Чегру и
 излетиште код пешачког моста преко реке Нишаве, наспрам насеља

Брзи Брод.
2.3 Градска општина Палилула

 травнате површине у оквиру градског гробља;
 потез око Старог гробља



 двориште „Светиниколске Цркве“ и
 травнате површине у Миновом насељу.

Динамика сузбијања крпеља подразумева 3 третмана сузбијања крпеља (мај, јун и август) на
укупној површини од 110 хектара, као и по позиву и оправданим пријавама грађана, у укупној
површини од 10 хектара.

Сузбијање комараца спроводиће се кроз ларвицидни и адултицидни третман.

ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН – УНИШТАВАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА

Ред.
број

6 ларвисидних третмана (март, април, мај, јун, јул и август) Површина
120хектара

Локалитети на којима се уништавају ларве комараца
1. Приобаља река на територији града Ниша:

1.1. Градска општина Нишка Бања
 Приобални појас реке Нишаве, лева обала, од Коњичког клуба „Чегар“ до насеља

Брзи Брод и узводно од Коњичог клуба до викенд насеља Островица;
 Приобални појас Кутинске реке, од Лазаревог села до улива у реку Нишаву;
 Приобаље Јелашничке;
 Приобаље Куновичке реке и
 Приобаље Островачке реке.

1.2. Градска општина Медијана
 Приобални појас реке Нишаве, лева обала од насеља Брзи Брод до Железничког

моста;
 Приобални појас Суводолског потока од пруге Ниш – Софија до улива у реку

Нишаву и
 Приобаље Габровачке реке, од пруге Ниш – Софија до улива у реку Нишаву.

1.3. Градска општина Пантелеј
 Приобални појас реке Нишаве, десна обала, од улива Јелашничке реке (лева

притока) до моста Младости;
 Приобални појас Матејевачке реке;
 Приобални појас Бреничке реке;
 Приобални појас Малчанске реке и
 Приобални појас Кнезселског потока.

1.4. Градска општина Палилула
 Приобални појас реке Јужне Мораве, од уласка на територију Градске општине

Палилула – КО Горње Међурево, до улива реке Нишаве у реку Јужну Мораву;
 Приобални појас реке Нишаве, лева обала, од Железничког моста до улива у реку

Јужну Мораву;
 Приобални појас Суводолског потока до пруге Ниш – Софија и
 Приобални појас Габровачке реке до пруге Ниш – Софија.

1.5. Градска општина Црвени Крст
 Приобални појас реке Јужне Мораве, од улива реке Нишаве у Јужну Мораву до

изласка са територије Градске општине Црвени Крст – КО Доња Трнава;
 Приобални појас реке Нишаве, десна обала, од Железничког моста до улива у

реку Јужну Мораву;
 Приобални појас Топоничке реке;
 Приобални појас Хумског потока;
 Приобални појас Рујничког потока и
 Приобални појас Рујничке реке (од Булевара 12. фебруар до улива у реку

Нишаву).
2. Велике баре на територији града:

2.1 Градска општина Нишка Бања
 Топла бара и старо корито реке Нишаве („мртваја“) код Нишке Бање.

2.2 Градска општина Медијана
 бара у старом кориту Нишаве код Брзог Брода.



2.3 Градска општина Палилула
 баре поред реке Нишаве, старо корито (код Медошевца, Цигански кључ, баре

између села Поповац и Трупале и др.) и
 Батушиначке баре код насеља Мрамор.

3. Микролокације у урбаном делу града које су од већег значаја за
продукцију комараца

Динамика сузбијања ларви комараца подразумева 6 ларвицидних третмана (март, април, мај,
јун, јул и август) на укупној површини од 120 хектара.
Третмане вршити тако да је интервал између
марта – априла
маја – јуна
јула – августа највише 15 дана.

АДУЛТИЦИДНИ ТРЕТМАН КОМАРАЦА – УНИШТАВАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ
КОМАРАЦА

Ред.
број

6 адултицидних третмана (април, мај, јун, јул, август и септембар)
Површина
200хектараЛокалитети на којима се уништавају одрасле форме комараца

1. Пошумљени делови свих Градских паркова и кеја на реци Нишави:
1.1 Градска општина Нишка Бања

 парк (централни) у Нишкој Бањи и дрворед на шеталишту;
 парк испред хотела „Зеленгора“ и
 двориште Храма „Св. Врача Козме и Дамјана“ у насељу Никола Тесла.

1.2 Градска општина Медијана
 парк „Чаир“;
 парк на Тргу Краља Александра;
 парк код Градске куће – стари парк поред Нишаве;
 парк испред Градске управе у ул. Николе Пашића;
 парк у ул. Јована Ристића;
 парк у ул. Обилићев венац;
 уређени део кеја, лева обала реке Нишаве од Каменог моста до моста

Младости;
 двориште Саборне цркве;
 површине око локације планиране за изградњу Храма „Св. Василија

Острошког“;
 двориште Цркве „Св. Три Јерарха“ у Брзом Броду и
 парк „Свети Сава“.

1.3 Градска општина Палилула
 Спомен – парк „Бубањ“ (део који одржава ЈКП „Медиана“);
 Потез око Старог гробља
 двориште „Светиниколске Цркве“ и
 парк код Железничке станице.

1.4 Градска општина Пантелеј
 уређени део кеја од моста „Младости“ до улива Јелашничке реке у реку

Нишаву;
 двориште дома ученика у улици Косовке девојке и
 двориште цркве „Св. Пантелејмона“.

1.5 Градска општина Црвени Крст
 уређени део кеја, десна обала Нишаве, од Каменог моста до моста

Младости;
 парк „Тврђава“ и
 парк испред зграде Универзитета.

2. Дрвореди на градским булеварима и улицама:
2.1 Градска општина Медијана

 Булевар Немањића;



 ул. 7. јули;
 Булевар др Зорана Ђинђића;
 ул. Јована Ристића;
 ул. Вожда Карађорђа;
 ул. Стевана Првовенчаног;
 ул. Ћирила и Методија;
 Трг 14. октобар;
 Трг Павла Стојковића;
 ул. Пријездина;
 ул. Хајдук Вељкова;
 ул. Ратка Вукићевића;
 Византијски булевар;
 ул. Драгише Цветковића;
 ул. Сремска;
 ул. Мајаковског;
 ул. Николе Пашића;
 ул. Наде Томић;
 ул. Бранка Крсмановића;
 ул. Париске комуне;
 ул. Николе Коперника;
 ул. Благоја Паровића и
 ул. Народних хероја.

2.2 Градска општина Пантелеј
 ул. Пантелејска;
 ул. Косовке девојке;
 ул. Друге Пролетерске бригаде и
 ул. Књажевачка.

2.3 Градска општина Црвени Крст
 Булевар Николе Тесле – Академско насеље „Стеван Синђелић“.
 Сарајевска улица.

2.4 Градска општина Палилула
 ул. Станоја Буношевца;
 ул. Љубомира Николића;
 Булевар Шабана Бајрамовића;
 Габровачка река;
 Габровачки пут;
 Марина Држића;
 ул. Вишеградска;
 ул. Генерала Штурма и
 потез између ул. Димитрија Туцовића и Бубањских хероја.

2.5 Густи дрвореди у осталим улицама.
3. Остале локације:

3.1 делови са густом вегетацијом на Градским гробљима;
3.2 насеље „Милка Протић“;
3.3 насеље Делијски Вис;
3.4 насеље 9. мај и
3.5 делови поред река који су пошумљени или где има густе вегетације.

4. Пошумљени делови на градским излетиштима:
4.1 Градска општина Пантелеј

 излетиште поред реке Нишаве, код Врежинског базена;
 излетиште на Каменичком вису – четири третмана;
 излетиште код споменика на Чегру – четири третмана;
 излетиште код пешачког моста преко Нишаве, наспрам насеља Брзи Брод и
 спрудиште (острва узводно од моста „Медијана“ – низводно од водозахвата

ЈКП „Naissus“ Ниш).



Динамика сузбијања комараца, подразумева 6 адултицидних третмана (април, мај, јун, јул,
август и септембар) у укупној површини од 190 хектара, као и по позиву и оправданим пријавама
грађана, у укупној површини од 10 хектара.
Третмане вршити тако да је интервал између
априла – маја
јуна – јула
августа – септембра највише 15 - 21 дан.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГРАДА НИША – УНИШТАВАЊЕ
ИНСЕКАТА (бубашвабе, бубарусе и мрави)

Ред.
број 2 третмана дезинсекције пословних просторија (април и

септембар)
Укупна површина

28.219 м2

Назив корисника Адреса простора Површина (м2)

1. Кабинет Градоначелника –
Председништво ул. 7. Јули бр.2 1.600

2. Скупштина Града Ниша –
Градска Управа ул. Николе Пашића бр.24 6.390

3.
Правобранилаштво Града
Ниша ул. Вождова бр.16 (приземље) 200

4. Кућа за венчање ул. Епископска бр. 7 300

5. Секретаријат за планирање и
изградњу ул. Генерала Транијеа бр. 10 770

6. Секретаријат за дечју и
социјалну заштиту Ул. Пријездина бр. 1 (I и II спрат) 300

7. Секретаријат за примарну
здравствену заштиту

Обреновићева бб, ТПЦ Калча, I спрат,
ламела Д, локал 116 100

8.

Секретаријат за образовање,
Секретаријат за културу и
информисање и Секретаријат
за омладину и спорт

Ул. Вожда Карађорђа бр.16 200

9.
Секретаријат за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Ул. Вожда Карађорђа бр.24 310

10. Секретаријат за пољопривреду Кеј Мике Палигорића бр.18а 400

11. Секретаријат за локалну
пореску администрацију

Обреновићева бб, ТПЦ Калча,
поткровље, ламела Ц 700

12. Секретаријат за инвестиције Ул. Наде Томић бр. 6 ( задњи спрат) 150

13. Секретаријат за инвестиције Обреновићева бб, ТПЦ Калча, I спрат,
ламела Ц, локали 74, 75 и 76 120

14. Комунална полиција ул. Катићева бр.29 190

15. Комунална полиција Булевар Немањића бр.69 80

16.

Секретаријат за послове управе
и грађанска стања, Одсек за
КИМ Булевар 12. фебруар бр.89 65

17. Секретаријат за инспекцијске
послове ул. Милојка Лешјанина бр.8 150

18. Служба за ИКТ ул. Генерала Транијеа бр.11/а 420

19. Служба за јавне набавке ул. 7. јули бр.6 120

20. Буџетска инспекција ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.41
(I спрат) 100

21. Омбудсман и менаџер за
енергетску ефикасност ул. Наде Томић бр.15 98



22. Зграда Официрског дома ул. Орловића Павла бр.28а 900
23. ГО Палилула ул. Бранка Радичевића бр.1 380
24. ГО Медиана ул. Париске Комуне бб 850
25. ГО Пантелеј ул. Гутенбергова бр.4а 1.000
26. ГО Црвени Крст Булевар 12. фебруар бр.89 785

27. ГО Нишка Бања ул. Синђелићева бр.3 500

28. ГО Нишка Бања Трг Републике бр.1 70

29. МК “Божидар Аџија” Oпштина Медијана 418

30. МК “Душко Радовић” Oпштина Медијана 170

31. МК “Медијана” Oпштина Медијана 785

32. МК “Мија Станимировић” Oпштина Медијана 970

33. МК “Ћеле кула” Oпштина Медијана 510

34. МК “Филип Кљајић” Oпштина Медијана 503

35. МК “Чаир” Oпштина Медијана 73

36. МК “Бубањ” Општина Палилула 175

37. МК “Делијски Вис” Општина Палилула 377

38. МК “Ледена Стена” Општина Палилула 500

39. МК “Ђука Динић” Општина Палилула 12

40. МК “Палилула” Општина Палилула,
ул. Барска бр.8 342

41. МК “Црвена звезда” Општина Палилула 354

42. МК “9. Мај” Општина Палилула 412

43. МК “Габровац” Општина Палилула 130

44. МК “Горње Међурово” Општина Палилула 139

45. МК “Доње Међурово” Општина Палилула 290

46. МК” Бранко Мишић Каменко” Општина Пантелеј 370
47. МК “Моше Пијаде” Општина Пантелеј 390

48. МК “Ратко Павловић” Општина Пантелеј 440

49. МК “Горњи Матејевац” Општина Пантелеј 190

50. МК “12. фебруар” Општина Црвени Крст 870

51. МК “Ратко Јовић” Општина Црвени Крст 420

52. МК “Горња Топоница” Општина Црвени Крст 600

53. МК “Доњи Комрен” Општина Црвени Крст 110

54. МК “Поповац” Општина Црвени Крст 84



55. МК “Бранко Бјеговић” Општина Црвени Крст 215

56. МК “Нишка Бања” Општина Нишка Бања 242
57. МК “Никола Тесла” Општина Нишка Бања 880

Дезинсекција пословних просторија Града Ниша спроводиће се у два третмана на годишњем
нивоу и то први третман априла, други третман септембра, као и по позиву, допунски третмани.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Ред.
број

4 третмана дезинсекције ( март, април, септембар и октобар)

Назив вртића Адреса вртића
Површина
објеката

вртића м2

Површина
дворишта
вртића м2

1. Управна зграда ПУ
„Пчелица“ Ниш ул. Орловића Павла бб 452 /

2. Вртић „Свитац“ ул. Ратка Јовића бб 340 /

3. Вртић „Палчић“ и зграда
“Владимир Назор” ул. Наде Томић бр.23 1.543 2.231

4. Вртић „Невен“ ул. Катићева бб 1.446 1.290

5. Вртић „Лептирић“ ул. Јужноморавских
бригада бб 2.037 4.825

6. Вртић „Маслачак“ ул. Соколска бб 1.332 1.287
7. Вртић „Цврчак“ Булевар Немањића бб 1.303 5.197
8. Вртић „Бубамара“ ул. Косовке девојке бб 937 2.311

9. Вртић „Бајка“ ул. Салвадора Аљендеа
бр.4 1.447 2.188

10. Вртић „Плави чуперак“ ул. Бошка бухе бр.8 1.269 1.392

11. Вртић „Славуј“ ул. Др Милутина
Ивковића бр.5 1.154 1.772

12. Вртић „Пинокио“ ул. Сестре Баковић
бр.17 1.022 1.778

13. Вртић „Бамби“ Бул. Немањића бр.14 1.826 3.381
14. Вртић „Лане“ ул. Албанске голготе бб 525 446

15. Вртић „Пепељуга“ ул. Марина Држића
бр.48 1.170 358

16. Вртић „Црвенкапа“ ул. Мокрањчева бб 1.452 2.897

17. Вртић „Колибри“ ул. Драгише Мишовића
бр.2 1.448 3.769

18. Вртић „Звончићи“ ул. Романијска бб 1.222 3.243
19. Вртић „Вилин Град“ ул. Чалије бб 1.222 4.764
20. Вртић „Петар Пан“ ул. Ђерпадска бб 1.273 3.800
21. Вртић „Панда“ насеље Бранко Бјеговић 1.777 3.425
22. Вртић „Бисер“ Нишка Бања 1.144 2.452
23. Вртић „Попај“ село Горњи Матејевац 155 1.199
24. Вртић „Шврћа“ село Горња Топоница 119 441

25. Вртић „Пахуљица“ ул. Заплањска бб,
насеље Никола Тесла 1.606 2.728

УКУПНА ПОВРШИНА м2: 29.221 57.174



У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и хигијенско – санитарним
условима тих објеката спроводи се:
 дезинсекција кухиње „Младост“ – 6 пута годишње и по позиву;
 дезинсекција вртића – 4 пута годишње: март, април, септембар и октобар, као и по позиву.

Третман спроводити у два циклуса и то:
Први циклус (два третмана са размаком од 21 дан)
1 третман – март
2 третман – април
Други циклус (два третмана са размаком од 21 дан)
1 третман – септембар
2 третман – октобар

ДЕЗИНСЕКЦИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ИСТУРЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА НА
СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА

Ред.
број 2 третмана дезинсекције (први третман априла и други третман септембра)

Назив школе Адреса школе Површина објеката
школе м2

Површина
дворишта школе м2

1. ОШ “Његош” ул. Пантелејска бр.60
Трг Краља Милана бр.8 2.542 14.056

2. ОШ “Вук Карађић” ул. Београдска бр.2 2.718 8.123

3. ОШ “Иво Андрић”
ул. Бранка Бјеговића бб
Д. Комрен
Чамурлија

8.250 16.864

4. ОШ “Радоје
Домановић”

ул. Генерала Милојка
Лешјанина бр.49а 4.200 4.171

5. ОШ “Коле Рашић” ул. Васе Чарапића бр.8б 4.036 1.050

6. ОШ “Вожд
Карађорђе”

ул. Вожда Карађорђа
бр.29 1.700 3.600

7. ОШ “Краљ Петр I” ул. Војводе Путника бр.1
Паси Пољана 5.890 46.188

8. ОШ “Учитељ Таса” ул. Рајићева бр.24 1.143 5.400

9. ОШ “Ратко
Вукићевић”

ул. Ратка Вукићевића
бр.5 4.926 5.098

10. ОШ “Доситеј
Обрадовић”

ул. Краљевића Марка
бр.13 1.629 2.798

11. ОШ “Цар
Константин” ул. Великотрнавска бр.4 4.472 21.600

12. ОШ “Чегар”
ул. Школска бб
Горња Врежина
Јасеновик

3.553 12.872

13. ОШ “Бранко
Миљковић”

ул. Љубомира Николића
бр.3
Суви До

3.366 13.322

14. ОШ “Ћеле Кула” ул. Радних бригада бр.28 3.655 4.294

15. ОШ “Бубањски
Хероји”

ул. Бубањски Хероји бр.1
Милка Протић 3.632 1.180

16. ОШ Стефан Немања ул. Косовке девојке бб 3.080 4.485
17. ОШ “Свети Сава” ул. Гарсија Лорке бб 4.732 14.518

18. ОШ “Сретен
Младеновић-Мика” ул.Шабачка бр.20 1.739 7.486

19. ОШ “Мирослав
Антић”

ул. Књажевачка бр.156
Доња Врежина 5.209 35.126

20. ОШ “Душан
Радовић” ул.Ђердапска бр.45 5.480 19.210

21. ОШ “И.Г. Ковачић”
Нишка Бања
насеље Никола Тесла
Прва Кутина

3.359 15.185



22. ОШ “Бранко
Радичевић”

Габровац, ул.Победе
бр.72
Бербатово
Вукманово

1.520 10.965

23. ОШ “Карађорђе”
Горњи Матејевац
Кнез Село
Доњи Матејевац

2.783 13.336

24. ОШ “Десанка
Максимовић”

Чокот, Ново Село, Доње
Међурово, Горње
Међурово,Крушце,Бубањ,
Мрамор,
М.Поток,Лалинац

4.796 41.332

25. ОШ “Бранислав
Нушић”

Доња Трнава, Горња
Трнава, Горња
Топоница,Мезграја,
Суповац,Сечаница

2.448 31.389

26.
ОШ “Ђура Јакшић”

Јелашница, Доња
Студена,
Просек, Чукљеник

1.551 12.249

27. ОШ “Надежда
Петровић”

Сићево, село Острвица,
Острвица насеље 1.692 3.438

28. ОШ “Стеван
Синђелић” Каменица, Церје, Бреница 1.172 9.588

29. ОШ “В.Илић-
Млађи”

Хум, Горњи Комрен,
Рујник, Лесковик 2.322 4.156

30. ОШ “Први Мај” Трупале, Вртиште 1.884 /
31.

ОШ “Лела Поповић”
Миљковац, Паљина,
Велепоље, Палиграце,
Кравље

1.299 24.345

32. ОШ “Милан Ракић” Медошевац, Поповац 2.560 7.766
33. “14. Октобар” Школа

за основно и средње ул. Гоце Делчева бр.2, 2.459 3.628

34. “Бубањ” Специјална
школа са домом
ученика

ул.Бубањски хероји бр.3 2.658 28.722

35. ОШ “Јован
Јовановић Змај”

Малча, Ореаовац,
Врело, Јасеновик 1.257 9.694

36. ОШ “Др Зоран
Ђинђић” Брзи Брод 2.734 2.403

УКУПНА ПОВРШИНА м2: 112.446 459.637

 дезинсекција објеката основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима – 2
пута годишње (први третман априла и други третман септембра) и по позиву.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ред.
број 2 третмана дезинсекције (први априла и други третман септембра)

Назив школе Адреса школе
Површина
објеката
школе м2

Површина
дворишта
школе м2

1. Гимназија ”Бора
Станковић” и Гимназија
“Стеван Сремац”

ул. Вожда Карађорђа
бр.27 3.547 9.204

2.

3. Гим.”Светозар Марковић” ул. Бранка Радичевића
бр.1 3.043 6.706

4. Гимназија “9. мај” ул. Јеронимова бр.18 2.284 800



5. Економска,
Трговинска и
Угоститељско – туристичка
школа

ул. Мајаковског бр.2 6.156 20.3496.

7.

8. ТШ “12. фебруар” ул. Београдска бр.22 5.300 19.600
9. МТШ “15. Мај” ул. Београдска бр.22 3.064 19.685
10. Машинска школа ул. Шумадијска бр.1а 2.572 5.824

11. ЕТШ “Никола Тесла” ул. Александра
Медведева бр.18 3.227 29.290

12. ЕТШ “Мија Станимировић” Булевар цара
Константина бб 3.297 20

13. Прехрамбено – хемијска
школа

ул. Генерала Милојка
Лешјанина бр.23 1.757 1.354

14. Школа моде и лепоте ул. Генерала Милојка
Лешјанина бр.24 1.786 2.320

15. ГТШ “Неимар” ул. Београдска бр.18
(школа и помоћна зграда) 2.829 2.779

16. Медицинска школа “Др.
Миленко Хаџић” ул. Зетска бр.55 3.800 11.900

17. Правно – пословна школа Трг Крља Милана бр.8 1.333

18. Уметничка школа ул. Првомајска бр.6 2.643 534

19. Музичка школа ул. Првомајска бр.6 1.195

УКУПНА ПОВРШИНА м2: 47.833 130.365

 Дезинсекција објеката средњих школа – 2 пута годишње (први третман априла и други
третман септембра) и по позиву;

УКУПНО ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ:

Ред.
број Објекти где се врши дезинсекција

Укупна
површина:
220.211 м2

1. сви објекти за боравак деце установе „Пчелица“ на територији града
Ниша, на сеоском и приградском подручју – 4 пута годишње 29.221

2. објекти основних школа са истуреним одељењима на сеоским
подручјима – 2 пута годишње

112.446

3. објекти средњих школа – 2 пута годишње 47.833
4. кухиња „Младост“ – 6 пута годишње 2.492
5. објекти пословних просторија града Ниша – 2 пута годишње 28.219

Третман крпеља у свим двориштима објеката предшколских и
школских установа – 3 пута годишње 647.176

У свим двориштима објеката школа и вртића, радиће се третман крпеља 3 пута у току године, и
то мај – јун - септембар, и по позиву.

IV – МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Спровођење дезинсекције – уништавање крпеља, уништавање комараца (ларви и одраслих форми)
и уништавање бубашваба, бубаруса и мрава, обухвата примену хемијских средстава. О томе која ће
врста, тип и количина средстава бити употребљена, предлог даје овлашћена организација којој буду
поверени послови дезинсекције, у складу са важећим законским прописима.



За сузбијање штетних инсеката користи се широка палета инсектицида који су тестирани и
дозвољени за употребу, а ефикасност им је доказана. Основна својства инсектицида за   примену су:

• брзо почетно деловање
• продужено деловање
• еколошки прихватљиви
• не изазивају алергијске реакције

V – ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Извођење дезинсекције – уништавање крпеља, комараца, бубашваба, бубаруса и мрава обухвата
две фазе:
I фаза – доношење Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2018. годину, од

стране Градског већа Града Ниша и
II фаза – избор организације и реализација Програма од стране овлашћене организације, надзор и

контрола спровођења дезинсекције који обухвата следеће нивое надзора:
 стручни надзор од стране овлашћене здравствене установе, која је надлежна за праћење

хигијенско – епидемиолошке ситуације на територији града и
 од стране надлежних инспекцијских служби (санитарна, ветеринарска и    пољопривредна

инспекција).

Реализација дезинсекције финансираће се из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града
Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.130/17), из средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине, Раздео 4; Глава 4.1; Функција 560; позиција 101, економска класификација
424 – специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 60.565.000,00 динара.

Градска управа града Ниша – Секретаријат за заштиту животне средине координираће активности
у циљу успешног извођења и реализације Програма. Реализација Програма спровођења дезинсекције
за 2018. годину, одвијаће се у складу са Оперативно – динамичким планом који је Извођач у обавези
да достави пре почетка реализације Програма.

Изабрана организација за реализацију Програма је дужна да изврши све припремне радње у
смислу јавног оглашавања и информисања грађана, плакатирањем и преко средстава јавног
информисања и обавести Наручиоца, надзорни орган, инспекцијске службе и градске општине о
почетку и трајању третмана дезинсекције.
Извођач услуге доставља Наручиоцу периодичан извештај о спровођењу третмана, 15 дана након
извршења наведеног, а у складу са Оперативно – динамичким планом  и Програмом.

Одступања од Оперативно – динамичког плана су могућа за третмане на отвореном, због
неповољних временских услова, о чему Наручилац мора бити благовремено обавештен. У сличају
утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга Извођач је дужан да отклони исте у
року од 7 дана од дана пријема примедби Наручиоца без посебне накнаде (ако временски услови
дозвољавају).

Извештаји обавезно садрже податке о датумима када је третман вршен, локације са ГПС
кординатама, количина утрошеног препарата, оверен и печатиран од стране надлежног лица Даваоца
услуге. Веродостојност достављеног извештаја потврђује и надзорни орган Наручиоца, својим
потписом и печатом.

По завршетку Програма Извођач и надзорни орган достављају коначни Извештај Градској управи
града Ниша – Секретаријату за заштиту животне средине у року од 30 (тридесет) дана, од дана
завршетка уговорене обавезе.

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 330-10/2018-03

У Нишу, 13.03.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама је општа мера за заштиту
становништва од заразних болести, дефинисана чланом 16. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/16).

У члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, бр.53/09), дефинисано је да Градско веће Града Ниша, доноси Програме за сваку
календарску годину, на предлог надлежног органа за послове заштите животне средине, који ће се
финансирати из средстава Буџетског фонда.

Дезинсекцију организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, у складу са Законом о
заштити становништва од заразних болести.

Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2018. годину, доноси Градско веће
Града Ниша, а финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша.

С Е К Р Е Т А Р

Ивана Крстић


