
 
На  основу  члана  8  Закона  о  заштити  становништва  од  заразних  болести 

(''Службени гласник РС'', бр. 125/04), члана 13 Одлуке о превентивној дезинфекцији, 
дезинсекцији и дератизацији (''Службени лист града  Ниша'',  бр.  10/93,  17/97,  2/99  и 
22/05)  и  члана  37  Статута  града  Ниша  („Службени  лист  града  Ниша“, бр.88/08), 
Скупштина града Ниша, на седници одржаној дана _________2009. године, донела је 

П Р О Г Р А М 
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НИША ЗА 2009. ГОДИНУ

I   ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

Дератизација и дезинсекција представљају важне мере за заштиту становништва 
од  заразних  болести.  Ове  хигијенско-епидемиолошке  мере  предузимају  се  у  циљу 
уништавања  мишева,  пацова  и  инсеката,  као  важних  чинилаца  у  настанку  заразних 
болести.
 

Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', 
бр.  125/04)  дефинисано  је  да  су  превентивна  дератизација  и  дезинсекција  опште 
хигијенско-епидемиолошке  мере  које  се  спроводе  у  насељеним  местима,  на  јавним 
површинама, у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под 
санитарним надзором и њиховоj непосредној околини и другим објектима у којима се 
обавља  друштвена,  односно  јавна  делатност,  а  у  циљу  заштите  становништва  од 
заразних болести.

1. ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева сузбијање глодара (пацова и мишева) у 
циљу свођења њиховог броја на толерантни ниво.

Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из више разлога:

- здравствених,
- економских,
- естетских и
- заштите животне средине.

2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА  –  представља  скуп  мера  и  поступака  за  сузбијање 
инсеката, вектора трансмисивних заразних болести, као и других инсеката од 
хигијенског  и  медицинског  значаја  и  подразумева  уништавање  комараца, 
крпеља, бубашваба и других инсеката, који нису само преносиоци болести, 
него и изазивају алергијске реакције приликом уједа.

II   ЦИЉ ПРОГРАМА 

У циљу спречавања  и  сузбијања  заразних  болести  које  се  шире  посредством 
глодара  и  инсеката,  доноси  се  програм  којим  се  уређује  територија  на  којој  ће  се 
спроводити дератизација и дезинсекција,  време спровођења,  учесници у реализацији 
програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.



III   ОБИМ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске  дератизације  подразумева  дератизацију  на  следећим 

површинама и објектима:
- парковске површине ..................................     200.000 м2
- гробља .........................................................     400.000 м2
- депонија .......................................................   200.000 м2
- приобаље река.............................................    100.000 м2
- канализациона мрежа (шахте)...................           3.000 ком.
- пијаце ...........................................................      20.000 м2
- подрумске просторије стамбених зграда ..       30.000 стамб. јединица
- индивидуални стамбени објекти ...............       35.000 стамб. јединица
   и нехигијенска насеља

IV   ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
                    (Уништавање крпеља и комараца)

Спровођење дезинсекције  –  уништавање крпеља спроводиће  се   на  следећим 
локалитетима, у површини око 50 хектара:

- парк код железничке станице, 
- парк на Тргу краља Александра,
- стари парк поред Нишаве,
- парк "Чаир",
- парк "Тврђава",
- уређени део Кеја,
- парк "Свети Сава",
- парк (централни) у Нишкој Бањи;
- уређени део спомен парка „Бубањ“ и
- излетиште поред Нишаве, код Врежинског базена.

Спровођење  дезинсекције  –  уништавање  комараца  спроводиће  се  кроз 
ларвицидни и адултицидни третман.

 Ларвицидни третман обухвата површине:
-   дуж Габровачке реке, 
-  дуж рукаваца  поред Врежинског базена. 

Адултицидни  третман обухвата  простор  од  око  60  хектара  на  следећим 
површинама:

-  парк код железничке станице,
-  парк на Тргу краља Александра,
-  стари парк поред Нишаве,
- парк "Чаир",
- парк "Тврђава",
- уређени део Кеја,
- парк "Свети Сава",
- уређени део спомен парка  „Бубањ“
- парк (централни) у Нишкој Бањи,
- излетиште поред Нишаве, код Врежинског базена,
- Старо гробље,
- насеља: "Милка Протић", Шљака, Медошевац, 
- приобаље реке Нишаве и Габровачке реке.



Реализација  систематске  дератизације  и  дезинсекције  на  овим  површинама  и 
објектима финансираће се из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Ниша за 
2009. годину ("Службени лист града Ниша", бр.117/08), раздео 3; глава 3.8.; функција 
560;  позиција 213/1, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу 
од 5.276.000,00 динара.

У објектима под санитарним надзором и у другим објектима у којима се обавља 
друштвена, односно јавна делатност, спровођење дератизације обавља се у складу са 
законом.

V   МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење  систематске  дератизације  и  уништавање  крпеља  и  комараца 

обухвата примену хемијских, механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних 
врста глодара, крпеља и комараца. О томе која ће врста, тип и количина средстава бити 
употребљена,  предлог  даје  овлашћена  организација  којој  буду  поверени  послови 
дератизације и дезинсекције, у складу са важећим законским прописима. При том треба 
водити  рачуна  о ефикасности  препарата,  нешкодљивости  по људско  здравље,  као  и 
заштити животне средине.

Да би дератизацију извели што успешније,  она мора бити синхронизована по 
плану и програму за целу територију града у односу на време, на простор извођења, 
методологију и избор препарата.

Мере дезинсекције имају превентивни и профилактички карактер.
Превентивне мере се односе на активности које се предузимају ради  ремећења 

услова  који  погодују  одржавању,  размножавању  и  расејавању  различитих  врста 
артропода (инсеката).

Профилактичне мере се односе на сузбијање инсеката механичким, физичким, 
биолошким и хемијским средствима.

VI   ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење систематске дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата 

три фазе:
1. фаза – Усвајање Програма систематске дератизције и дезинсекције од стране 

Скупштине града Ниша;
2. фаза  – Расписивање  јавних  конкурса  за  избор  извођача,  систематске 

дератизације и дезинсекције и потписивање уговора.
3. фаза  – Надзор и  контрола  спровођења акције  систематске  дератизације  и 

дезинсекције обухвата следеће нивое надзора:
- од стране самог извођача,

     -  од стране надлежних инспекцијских служби (санитарна,  ветеринарска и 
пољопривредна инспекција).
За стручни надзор неопходно је  ангажовати Институт  за  јавно здравље Ниш, 

који  је  искључиво  надлежан  за  праћење  хигијенско-епидемиолошке  ситуације  на 
територији града.

Управа  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  формира 
Координациони одбор, у циљу координирања, извођења и реализације Програма.

По  завршетку  акције  извођач  и  надзорни  орган  подносе  извештај  Управи  за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града Ниша.



Реализација  Програма систематске  дератизације  и  дезинсекције  одвијаће  се  у 
складу са обезбеђеним финансијским средствима и Оперативним планом извођења.

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном 
листу града Ниша″.

Број: ________________________

У Нишу, _______2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

              Председник

     Проф. др Миле Илић, дипл. правник



РЕДОСЛЕД РАДЊИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СИСТЕМАТСКЕ 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2009. 

ГОДИНУ

- Усвајање  Програма  систематске  дератизације  и  дезинсекције  од 
стране Скупштине града Ниша;

- Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију Програма;

- Формирање  Координационог  одбора  за  координисање   послова 
спровођења Програма;

- Расписивање јавног конкурса за избор извођача послова;

- Потписивање уговора за  реализацију Програма између наручиоца и 
извођача послова;

- Потписивање уговора са Институтом за јавно здравље Ниш о вршењу 
стручног надзора над реализацијом Програма;

- Реализација оперативног плана и инспекцијски надзор и

- Подношење извештаја од стране извођача  наручиоцу.


