На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09) и члана 39 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/08, 4/09, 58/09, 25/11
и 27/11),
Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 05.06.2012. године, доноси
ПРОГРАМ
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША ЗА 2012. 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 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 дефинишу површине и објекти где ће
се спроводити дератизација и дезинсекција, време спровођења, учесници у реализацији
програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију:
1. у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања:
- подрумске просторије стамбених зграда .............. (око)........... 40.000 стамб.
jединица
Орјентациона спецификација по општинама:
- општина Медијана око 28 000 стамбених јединица
- општина Палилула око 6.800 + 100 Паси пољана = 6900 стамбених јединица
- општина Пантелеј око 4700 стамбених јединица
- општина Црвени Крст око 700 стамбених јединица
- индивидуални стамбени објекти .............. број индивидуалних стамбених
јединица око 32500
Орјентациона спецификација по општинама:
општина Медијана око 7000 стамбених јединица
- општина Палилула са око Паси пољананом 11 000 стамбених јединица
- општина Пантелеј око 8 000 стамбених јединица
- општина Црвени Крст око 4000 стамбених јединица
- општина Нишка Бања око 2500 стамбених јединица
2. у пословним просторијама(објектима) града Ниша
Пословни простор обухвата све пословне просторије Градске управе и месне
канцеларије које имају подрумске просторије и котларнице.
Списак тих пословних објеката је саставни део Програма
3. на следећим површинама:
- парковске површине (парк код Железничке станице, парк на Тргу Краља
Александра, стари парк поред Нишаве, парк "Чаир", парк "Тврђава", парк "Свети
Сава", парк (централни) у Нишкој Бањи, ободни део спомен парка „Бубањ“) .....око
200.000 м2
- гробља ................ 400.000 м2
- депонија ................200.000 м2
- пијаце ................... 20.000 м2
- приобаље реке Нишаве (лева обала) од Врежинског базена до Медошевачког
моста и десна обала од моста у Пролетерској улици до железничког моста (код старог
Вулкана) и приобаље Габровачке реке (од моста код ресторана Бољи живот до улива
у Нишаву) око 100.000 м2.
4.у одређеном броју канализационих шахти
Спецификација:
- општина Медијана 1100
- Палилула 800
- Пантелеј 600
- Црвени Крст по 300 прихватних шахти и
у општини Нишка Бања 200 прихватних шахти,

укупно........... 3.000 ком.
5.у нехигијенским насељима : Црвена звезда, Сточни трг, Шљака
6. на дивљим депонијама у оквиру урбаног дела општине која се третира
приликом извођења дератизације.
У зависности од ситуације на терену број шахти који је одређен Програмом,
може се повећати за 10%, уколико неко од корисника укаже на постојање глодара у
шахтама.
IV ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
1.Уништавање крпеља на 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;
- излетиште поред Нишаве, код Врежинског базена.
2.Сузбијање комараца спроводиће се кроз ларвицидни и адултицидни
третман:
А) Ларвицидни третман спроводиће се на следећим локацијама
градских општина на оквирној површини од око 50 - 60ха.
Градска општина Нишка Бања – површина предвиђена за третман:
• приобални појас реке Нишаве, од коњичког клуба до насеља Никола Тесла;
• део приобалног појаса Кутинске реке.
Градска општина Медијана – површина предвиђена за третман:
• корито реке Нишаве (лева обала), од насеља Никола Тесла до старог Вулкана
• део корита Габровачке реке.
Градска општина Пантелеј – површина предвиђена за третмаман
•

десна обала реке Нишаве, од насеља Никола Тесла до моста Младости.

Градска општина Палилула – површина предвиђена за третман :
• лева обала водотока реке Нишаве, од Железничког моста до Медошевца;
• део корита Габровачке реке и
• Батушиначке баре.
Градска општина Црвени Крст – површина предвиђена за третман:
• десна обала реке Нишаве, од Железничког моста до Медошевца и
• Топоничка река.

Б). Адултицидни третман комараца спроводиће се на површини око 60
хектара, на следећим локацијама:
- 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,
- излетиште поред Нишаве, код Врежинског базена,
- насеље "Милка Протић",
- приобаље реке Нишаве и Габровачке реке и
Дрворедима у следећим улицама:
Драгиша Цветковић, Булевар Немањића, Сремска, Николе Коперника,
Византиски Булевар до моста на Габровачкој реци, Мајаковског, Булевар др. Зорана
Ђинђића око Медицинског факулртета, Париске комуне, Бранка Крсмановића, Благоја
Паровића, Народних Хероја, Академско насеље Стеван Синђелић, Део Пантелејске и
део Књажевачке, Станоја Буношевца, део Николе Пашића, Стевана Првовенчаног и др.
3. Дезинсекција пословних просторија града Ниша од
(бубашвабе, бубарусе и мрави) – најмање 2 пута и по позиву
V
ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

И

инсеката

ДЕРАТИЗАЦИЈА

1. Предшколске установе: сви објекти за боравак деце установе „Пчелица“
на територији града Ниша( подразумевају се и објекти на сеоском и приградском
подручју) и кухиња „Младост“.
Списак објеката је саставни део Програма.
У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и
хигијенско – санитарним условима тих објеката спроводи се:
- дезинсекција кухиње „Младост“ 4 пута годишње
- дезинсекција вртића 2 пута годишње
- дезинфекција 2 пута годишње и
- дератизација у подрумским просторијама и котларницама један
пут годишње и по позиву и тд.
2.Објекти основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима
- дезинсекција један пут годишње
- дератизација један пут годишње и по позиву
Списак објеката основних школа је саставни део Програма

3. Објекти средњих школа
-

дезинсекција један пут годишње
дератизација један пут годишње и по позиву

У свим дворишним просторима објеката школа и вртића - отворени
простор, радиће се третман крпеља 1-2 пута у току године.
Реализација систематске дератизације, дезинфекције и дезинсекције на овим
површинама и објектима финансираће се из средстава (део), предвиђених Одлуком о
буџету града Ниша за 2012. годину из средстава Фонда за заштиту животне средине
("Службени лист града Ниша", бр.79/11), раздео 3; глава 3.8.; функција 560; позиција
231, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 5.500.000,00
динара (без ПДВ-а), од укупно намењене апропријације од 55.000.000,00 динара.
VI МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације, дезинфекције, уништавање крпеља и
сузбијање комараца (ларви и одраслих форми), 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, дезинфекције и
дезинсекције, у складу са важећим законским прописима. При том треба водити рачуна
о ефикасности препарата, нешкодљивости за дечију популацију, као и одраслих 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 карактер.
Превентивне мере се односе на активности које се предузимају ради ремећења
услова који погодују одржавању, размножавању и расејавању различитих врста
артропода (инсеката).
VII ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење дератизације, дезинфекције, уништавање крпеља и сузбијање
комараца обухвата две фазе:
1. фаза – доношење Програма систематске дератизације и дезинсекције на
територији Града Ниша за 2012. годину, од стране Градског већа и одобрење
Градоначелника за финансирање наведеног Програма и
2. фаза – реализација Програма од стране овлашћене организације и надзор и
контрола спровођења систематске дератизације, дезинфекције и 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).

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине координираће
активности у циљу успешног 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 Оперативним планом који је у обавези да достави извођач пре почетка акције.
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 356-77/2012-03
У Нишу, 05.06.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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 надлежне Управе за
заштиту животне средине, који ће се финсирати из средстава буџетског фонда.
Као опште мере за заштиту становништва од заразних болести, дефинисане
Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр.125/04)
члан 8, између осталих су и спровођење дератизације, дезинфекције и дезинсекције у
насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у средствима
јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној
околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност.
Ове мере организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, у складу
са Законом о заштити становништва од заразних болести.
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији града Ниша за
2012. годину, доноси Градско веће града Ниша, а финансирање Програма одобрава
Градоначелник града Ниша.
НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
____________________________
Драган Карличић, дипл. правник

