Службени лист Град Ниш број 17/2017
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 17.03.2017. године, доноси
ПРОГРАМ
СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА
2017. ГОДИНУ

I - ЗНАЧАЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
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 („Службени гласник РС", бр.15/16).
У оквиру превентивних мера заштите здравља становништва од заразних болести на територији
града Ниша реализује се Програм спровођења дезинсекције.
Законом о заштити становништва од заразних болести дефинисано је да је дезинсекција општа
хигијенско - епидемиолошка мера која се спроводи у насељеним местима и на јавним површинама,
а у циљу заштите становништва од заразних болести.
ДЕЗИНСЕКЦИЈА - представља скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, вектора
трансмисивних заразних болести (инфективних болести) и подразумева уништавање комараца,
крпеља, бубашваба и других инсеката, који нису само преносиоци болести, него и изазивају
алергијске реакције приликом уједа.
Трансмисивне заразне болести су скуп болести које преносе живи хематофагни инсекти
(вектори).
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.
II - ЦИЉ ПРОГРАМА
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;
2. ларвицидни третман - уништавање ларви комараца;
3. адултицидни третман комараца-уништавање одраслих комараца;
4. дезинсекција пословних просторија Града Ниша - уништавање инсеката (бубашвабе,
бубарусе и мрави);

5. дезинсекција предшколских и школских објеката и
6. третман крпеља у свим двориштима објеката предшколских и школских установа - отворен
простор.
1. УНИШТАВАЊЕ КРПЕЉА
Ред. број 3 ТРЕТМАНА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА (МАЈ, ЈУН И АВГУСТ)

Укупна
површина
110хектара

Локалитети на којима се уништавају крпељи
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 и парк
испред зграде Универзитета.
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; двориште „Светиниколске Цркве" и травнате површине у
Миновом насељу.
1.

Динамика сузбијања крпеља подразумева 3 третмана сузбијања крпеља (мај, јун и август) у
укупној површини од 100 хектара, као и по позиву и оправданим пријавама грађана, у укупној
површини од 10 хектара.
Сузбијање комараца спроводиће се кроз ларвицидни и адултицидни третман.
2. ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН - УНИШТАВАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА
Ред. број

5 ЛАРВИЦИДНИХ ТРЕТМАНА (ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ПО ПРОЦЕНИ
СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Површин
а
120хекта
ра

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 5 ларвицидних третмана (временски период
по процени стручне организације која реализује Програм), у укупној површини од 120 хектара.

3. АДУЛТИЦИДНИ ТРЕТМАН КОМАРАЦА - УНИШТАВАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Ред.
број

5 адултицидних третмана (мај, јун, јул, август и септембар)

Локалитети 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;

Површина
200хектара

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"); 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 (5 адултицидних
третмана (мај, јун, јул, август и септембар):
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 Томића; 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".
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 улица Димитрија
Туцовића и Бубањски хероји.
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 - два третмана; излетиште код
споменика на Чегру - два третмана; излетиште код пешачког моста преко Нишаве,
наспрам насеља Брзи Брод и спрудиште (острва узводно од моста „Медијана" низводно од водозахтева ЈКП „Naissus" Ниш).
Динамика сузбијања комараца, подразумева 5 адултицидних третмана (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.
4. ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГРАДА НИША - УНИШТАВАЊЕ ИНСЕКАТА
(бубашвабе, бубарусе и мрави) - 2 пута на годишњем нивоу (пролеће и јесен) и по позиву.
Списак објеката је саставни део Програма.

5. ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Објекти где се врши дезинсекција

Површина

Дезинсекција предшколских и школских објеката обухвата:

Укупно:
2
173.831,00 m
2
15.026,40 m

све објекте за боравак деце установе „Пчелица" на територији града
Ниша - 4 пута годишње
све објекте за боравак деце установе „Пчелица" на сеоском и
приградском подручју - 4 пута годишње
кухињу „Младост" - 6 пута годишње
објекти основних школа са истуреним одељењима на сеоским
подручјима - 2 пута годишње
објекти средњих школа - 2 пута годишње
Третман крпеља у свим двориштима објеката предшколских и
школских установа (отворен простор) - 2 пута годишње

2

1.286,00 m
2
107.188,00 m
50.330,60 m

2

Списак свих објеката предшколских и школских установа 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" - 6 пута годишње и по позиву;
 дезинсекција вртића - 4 пута годишње: април, јун, септембар и октобар, као и по позиву;
 дезинсекција објеката основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима - 2
пута годишње (пролеће и јесен) и по позиву;
 дезинсекција објеката средњих школа - 2 пута годишње (пролеће и јесен) и по позиву;
У свим двориштима објеката школа и вртића - отворени простор, радиће се третман крпеља 2
пута у току године и по позиву.
IV - МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење дезинсекције - уништавање крпеља, уништавање комараца (ларви и одраслих
форми) и уништавање бубашваба, обухвата примену хемијских и биолошких 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. При том
треба водити рачуна о ефикасности препарата, нешкодљивости за дечију популацију, као и
одраслих и о заштити животне средине. Спровођење дезинсекције има превентивни карактер.

V - ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Извођење дезинсекције - уништавање крпеља, комараца и бубашваба обухвата две фазе:
1. фаза - доношење Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2017.
годину, од стране Градског већа Града Ниша и
2. 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 2017. годину, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине (Службени лист
Града Ниша", бр.148/16), раздео 3; глава 3.1.; функција 560; позиција 90, економска класификација
424 - специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 58.850.000,00 динара.
Градска управа града Ниша - Секретаријат за заштиту животне средине координираће
активности у циљу успешног извођења и 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.
По завршетку акције Извођач и надзорни орган достављају извештаје Градској управи града
Ниша - Секретаријату за заштиту животне средине.
Реализација Програма спровођења дезинсекције за 2017. годину, одвијаће се у складу са
Оперативним планом који је Извођач у обавези да достави пре почетка реализације Програма.
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша".
Број: 363-7/2017-03
У Нишу, 17.03.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, с.р.

