
На основу члана 8. Закона  о заштити становништва од заразних болести (''Службени
гласник РС'', бр. 125/04) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист  Града Ниша“, број 1/2013), Градско веће на седници одржаној, дана  30.03.2015. године,
доноси

П Р О Г Р А М

СИСТЕМАТСКЕ  ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ

I ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Дератизација представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести.
Ова хигијенско-епидемиолошка мера предузима се у циљу уништавања  глодара (мишева и
пацова) као важних чинилаца у настанку заразних болести.

Законом о  заштити  становништва  од заразних болести  (''Службени  гласник  РС'',  бр.
125/04)  дефинисано  је  да  органи  локалне  самоуправе  у  циљу  заштите  становништва  од
заразних  болести организују  и  спроводе систематску  дератизацију  као  превентивну  општу
хигијенско-епидемиолошку меру која  се  спроводи  у  насељеним  местима,  на  јавним
површинама,  у  стамбеним  објектима,  у  објектима  под  санитарним  надзором  и  њиховоj
непосредној  околини  и  другим  објектима  у  којима  се  обавља  друштвена,  односно  јавна
делатност. 

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева систематско третирање што већег броја
шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање што веће
површине паркова, гробаља, депонија и приобаља река, ради уништавања глодара (пацова и
мишева)  у  циљу  свођења  њиховог  броја  на  минимум.  Сузбијање  и  уништавање  глодара
спроводи се из здравствених, економских, естетских и разлога заштите животне средине.

II ЦИЉ ПРОГРАМА

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством глодара,
доноси се Програм систематске дератизације којим се дефинишу површине и објекти где ће се
спроводити дератизација, време спровођења, учесници у реализацији програма, и динамика
спровођења Програма.

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију:

1. у стамбеним објектима колективног становања:
подрумске просторије стамбених зграда, око 1.500 стамбених објеката
 Орјентациона спецификација по општинама:
-Општина Медијана око 800 стамбених објеката;
-Општина Палилула са Паси Пољаном око 400 стамбених објеката;
-Општина Пантелеј око 230 стамбених објеката;
-Општина Црвени Крст око 50 стамбених објеката;
-Општина Нишка Бања око 20 стамбених објеката.

2. у стамбеним објектима индивидуалног становања:
индивидуални стамбени објекти, око 8.500 стамбених објеката
 Орјентациона спецификација по општинама:
-Општина Медијана око 1.500 стамбених објеката;
-Општина Палилула са Паси Пољананом око 3.000 стамбених објеката;
-Општина Пантелеј око 1.800 стамбених објеката;
-Општина Црвени Крст око 1.500 стамбених објеката
-Општина Нишка Бања око 700 стамбених објеката.



3. у пословним просторијама, (објектима) Града Ниша
Пословни  простор  обухвата  све  пословне  просторије  Градске  управе  и  месне

канцеларије које имају подрумске просторије и котларнице, 12 објеката.

4. у парковским површинама, око 400.000 m2

 Орјентациона спецификација површина:
- парк код железничке станице  око 3.000 m2;
- парк на Тргу Краља Александра око 6.000 m2;
- „Стари парк“ поред Нишаве око 10.000 m2;
- парк "Чаир" око 100.000 m2;
- парк "Тврђава" унутрашњи део око 100.000 m2;
- парк „Тврђава“ бедем око 25.000 m2;
- парк „Тврђава“ Ровче око око 30.000 m2;
- парк "Свети Сава" око 20.000 m2;
- парк (централни) у Нишкој Бањи око 60.000 m2;
- ободни део спомен парка „Бубањ“ око 20.000 m2;
- ободни део спомен парка „Бубањ“ између улица Војводе Пуника и Требињске око 

26.000 m2.

5. у гробљима, око 550.000 m2

- Ново гробље око 390.000 m2;
- Старо гробље Нишка Бања око 40.000 m2;
- Ново гробље „Гумна“ Нишка Бања око 3.500 m2 ;
- Старо гробље око 100.000 m2;
- Пантелејско гробље око 10.000 m2;
- Јеврејско гробље око 3.000 m2;
- Војничко гробље око 3.500 m2;

6.  на депонији око 320.000 m2.

7.  у објектима на пијацама 3.000 m2.

8.  у  приобаљу 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 m2.

9. у канализационим шахтама ( око 5.000 комада):
-Општина Медијана око 1.000;
-Општина Палилула око 1900;
-Општина Пантелеј око 1.150;
-Општина Црвени Крст око 700;
-Oпштина Нишка Бања око 250.

10. у нехигијенским насељима : Црвена звезда, Сточни трг, Шљака.

11. на дивљим депонијама у оквиру урбаног дела општине која се третира приликом
извођења дератизације, око 78 локација.

IV ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Дератизација обухвата:

12.  објекте  предшколске  установе на  територији  града  Ниша  за  боравак  деце
„Пчелица“ (објекти на сеоском и приградском подручју) и кухињу „Младост“ и обавља се једном
годишње и по позиву. Укупно 72 објеката.

13. објекте основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима, објекте
средњих школа, и иста се обавља једном годишње и по позиву. Укупно 97 објеката.

Реализација систематске дератизације, на овим површинама и објектима финансираће
се из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину.



Услуге систематске дератизације су ослобођене ПДВ-а по члану 25.  став 2.  тачка 7.
Закона о ПДВ-у и по члану 8. Закона о заштити становништва од заразних болести.

V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Спровођење  систематске  дератизације  обухвата  примену  хемијских,  механичких  и
биолошких  средстава  за  сузбијање  штетних  врста  глодара.  О  томе  која  ће  врста,  тип  и
количина  средстава  бити  употребљена,  предлог  даје  овлашћена  организација  којој  буду
поверени послови дератизације  у  складу са важећим законским прописима.  При том треба
водити рачуна о ефикасности препарата, нешкодљивости за дечију популацију и одрасле, као и
о заштити животне средине. За вршење систематске дератизације могу се употребљавати само
хемијска средства чији је промет одобрен. 

Пре  вршења  систематске  дератизације  на  јавним  површинама  мора  се  извршити
обавештавање грађана путем јавних средстава информисања. Обавештење се мора истаћи и
на прилазима јавним површинама.  Обавештење грађана врши овлашћена организација која
изводи систематску дератизацију.

Да би дератизација била обављена што успешније, иста мора бити синхронизована по
плану и програму за целу територију града у односу на време, простор извођења, методологију
и избор препарата.

VI ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Извођење дератизације обухвата две фазе:
I фаза –  доношење Програма систематске дератизације на територији Града Ниша за

2015. годину, од стране Градског већа Града Ниша.
II фаза – реализација Програма од стране овлашћене организације и надзор и контрола

спровођења систематске дератизације која обухвата следеће нивое надзора:
-стручни  надзор  од  стране  овлашћене  здравствене  установе,  која  је  надлежна  за

праћење хигијенско-епидемиолошке ситуације на територији града
-стручни надзор од стране надлежних инспекцијских служби (санитарна, ветеринарска и

пољопривредна инспекција).
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,  координираће активности у

циљу успешне реализације Програма.
По  завршетку  реализације  Програма,  извођач  и  надзорни  орган  подносе  извештај

Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша.
Реализација Програма систематске дератизације одвијаће се у складу са Оперативним

планом који израђује и доставља извођач.
Програм објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број: 427-23/2015-03
У Нишу, 30.03.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Општа  мера  за  заштиту  становништва  од  заразних  болести,  дефинисана
Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 125/04)
члан 8, између осталих је и спровођење дератизације 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.

Ову меру организује и спроводе органи јединица локалне самоуправе, у складу
са Законом о заштити становништва од заразних болести.

Програм систематске дератизације на територији града Ниша за 2015. годину,
реализоваће се у складу са опредељеним средствима у Буџету Града Ниша за ове
намене. Услуге систематске дератизације су ослобођене ПДВ-а по члану 25. став 2.
тачка 7. Закона о ПДВ-у и по члану 8. Закона о заштити становништва од заразних
болести.

Програм систематске дератизације на територији града Ниша за 2015. годину,
доноси Градско веће Града Ниша.

           Н А Ч Е Л Н И К

_______________________
         Миодраг Брешковић


