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I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Годишњи План систематске превентивне дезинсекције и дератизације се 
проводи у складу са Програмом мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2023. годину и 
Програмом мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације. 

 
Овим Планом уређује се спровођење општих и превентивних мјера на подручју 

општине Прњавор у циљу заштите становништва од заразних болести. 
 
Превентивна  дезинсекција 

Дезинсекција подразумијева систематско и планирано сузбијање инсеката и 
осталих чланконожаца или њихових развојних облика који преносе узрочнике заразних 
болести, изазивају алергијске реакције или имају токсично дјеловање. 

 
Дезинсекција се спроводи примјеном физикалних хемијских или биолошких 

метода и средстава која су еколошки најприхватљивија, на начин да се не доводи у 
опасност здравље људи и животиња. 

 
Најчешће штетни инсекти које треба сузбити, ако се појаве а све ради заштите 

становништва, су све врсте комараца, смеђи и црни жохари и разне врсте муха. 
 
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних облика јесте спречавање појаве и 

ширења заразних болести и смањење кожних проблема и алергијских промјена 
насталих убодом комарца и секундарних инфекција због оштећења коже. 

 
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци многих заразних болести 

(маларије) и  вирусних инфекција (жуте грознице и слично). 
 

Превентивна дератизација 
 

Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циљем смањења 
популације штетних глодара испод прага штетности  те заустављања размножавања и 
потпуног уништења популације штетних глодара који су природни резервоари и 
преносиоци узрочника заразних болести. 
 

Епидемиолошки значај: Осим што су глодари (мишеви) узрочници великих 
економских штета, који уништавају имовину и залихе хране, они су и резервоари и 
преносиоци читавог низа заразних болести човјека као што су: куга, вирусна 
хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, лептоспироза, туларемија, 
токсоплазмоза, лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза. 

 
 
II-ПРИОРИТЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

Спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације обухвата 
објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне површине у насељеним мјестима, објекте 
за производњу и промет хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову 
производњу, односно средства намијењена за њихов превоз, објекте и просторије за 
одлагање отпадних материја, објекте здравствених установа, објекте и средства јавног 
саобраћаја, стамбене објекте и дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања људи, 
напуштене хале и остале објекте привредних друштава, других правних лица и 
физичких лица. 



 
Трошкове услуге дератизације и дезинсекције за зграду општине и објекте 

којима газдује општине, као и предшколске и школске установе, те јавне површине 
(зелене површине градског микрореона) сносиће општина Прњавор.  

 
У табели која слиједи дат је детаљан преглед површина за које трошкове 

дератизације и дезинсекције сноси општина Прњавор. Укупна површина за 
дезинсекцију и дератизацију јавних површина (градски микрореон и објекти) износи 
80.658 m², те водоток у дужини од 5.346,00 км. 
 

 
Објекат-локација 

 
 Мјесто и адреса 

    
   Површина 

     

Зграда општинске управе  улица Светог Саве и Карађорђева 
1.300 m² 

 

Простор ватрогасног дома и 
општинског штаба ЦЗ 

улица Боже Татаревића 
1.400 m² 

 

Дјечији вртић „Наша 
радост“Прњавор 

 
улица Карађорђева 

1.120 m² 

 

Дјечији вртић „Наша радост“ 
Шибовска 

Шибовска  1.000 m² 

     

Центар за културу 
Улица Београдска, 

800 m² 
 

Градска библиотека  Трг српских бораца бб 
500m² 

 

Црвени крст  Улица Владе Винчића бб  160 m² 
     

Основна школа „Вук Караџић“Д. 
Вијачани 

Д. Вијачани,Г. Мравица, Дренова, 
Вршани 

4.486 m² 

   

Основна школа ''Никола Тесла''  
Прњавор,са подручним школама 

 

Прњавор, Мравица, Доњи   
Гаљиповци,  Гр. Илова 

5.486 m2 

Основна школа „Меша 
Селимовић“Н. Лишња, са 
подручним школама 

Н. лишња, Лишња, Мујинци и 
Отпочиваљка 

4.187 m² 

     

 
Основна школа ''Милош Црњански, 
Поточани, са подручним школама 

 

Поточани, Хрваћани, Кокори, 
Црквена, Орашје, Просјек 

4.209 m² 

Основна школа „Иво Андрић“ 
Кулаши, са подручним школама 

 

Кулаши, Кремна, Присоје 
 

2.200 m² 

Основна школа „Свети Сава“ Г. 
Смртићи, са подручним школама 

 

Г. Смртићи, П. Илова, Палачковци, 
Д. Смртићи, 

2.250 m² 



Основна школа „Петар Кочић“ 
Шибовска, са подручним школама 

 
Шибовска, В. Илова, Д. Илова  3.000 m² 

Основна школа „Бранко Ћопић “ 
Прњавор, са подручним школама 

 
Прњавор, Штрпци, Подгајци  2.250 m² 

Музичка школа „ Константин Бабић“ 
Прњавор 

Улица Владике Платона  1.000 m² 

Гимназија Прњавор  Улица Рада Врањешевић  15.310 m² 
ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 
Улица Рада Врањешевић  10.000 m² 

Јавне зелене површине  
 

На подручју 
града 

20.000 m² 

УКУПНА ПОВРШИНА    80.658 m² 
 

Обавезна превентивна систематска дезинсекција и дератизација водотокова 

Водоток  Дужина 
   

Ријека Укрина у дужини од 49,9 км и појас 
ширине од 20 метара са обадвије стране 

49,9х20х2=1996,0 км2 

1.996,0кm² 

Ријека Вијака у дужини од 20,0 км и појас 
ширине од 20 метара са обадвије стране 

20,0х20х2=800,0 км2 
800,0 кm² 

Ријека Лишња у дужини од 21,0 км и појас 
ширине од 20 метара са обадвије стране 

21,0х20х2=840,0 км2 

840,0 кm² 

Појас у ширини 20м акумулационо језеро 
„Дренова“ =171 ха 

1.710 кm² 

УКУПНА ПОВРШИНА  5.346,0 кm² 

 
 
Трошкове услуге провођења и финансирања дезинсекције и дератизације у 

објектима за снабдијевање водом за пиће, канализационе мреже и привремених 
депонија смећа сноси КП „Водовод“ а.д.  Прњавор и КП „Парк“ а.д. Прњавор. 

Трошкове услуге провођења и финансирања дезинсекције и дератизације за све 
друге објекте и површине или превозна средства- сносе власници објеката, површина 
или превозних средстава. 
 
 
III-УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

Извршилац систематске дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у 
складу са Законом о јавним набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга 
правна лица која испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. 
задовољавају прописане норме у складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20, 98/20, 



63/22) и Правилником о условима и поступку за утврђивање услова који се односе на 
кадар, простор и опрему и о висини трошкова за утврђивање испуњености услова за 
овлаштеног извођача („Службени гласник Републике Српске“, број 118/18). Извођач је 
дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о проведеној ДД. 
 
 
IV-ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Дератизација и дезинсекција на подручју Општине Прњавор одвијаће се у двије 
оперативне фазе рада: прољетној и јесењој, што је усклађено са биолошким циклусом и 
миграционим особинама глодара, односно размножавањем штетних инсеката, а што 
гарантује најбоље ефекте уништавања истих. Временски термини одређених фаза рада 
у Плану дератизације су одређени, а извођачи су обавезни да их поштују: 
 

а) Прољетна дератизација проводиће се у временском периоду март/април 2023. 
године, 

б) Јесења дератизација проводиће се у временском периоду  септембар/октобар 
2023. године. 

У случају повећаног рамножавања штетних глодара и инсеката или по налогу 
здравственог инспектора, инспектора за храну и ветеринарског инспектора, 
дератизација и дезинсекција се могу обављати и више пута у току године. 
 
 Рокови за спровођење дезинсекције су март/мај и август/октобар 2023. године, с 
тим што се рокови за дезинекцију могу помјерити с обзиром на временске услове и 
појаву или инвазију инсеката. 

 
 
V-НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА 
 

Овлашћени извођач ДД мјера прије почетка провођења планираних и 
програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна 
друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са 
свим потребним упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то 
пет дана прије почетка извођења ДД мјера. 

 
Упутства за заштиту морају да садрже: 
- опште мјере предострожности и сигурности, 
- потребне мјере за заштиту грађана, 
- опште мјере за заштиту домаћих животиња, 
- поступак припреме терена за извођење ДД мјера. 
 
Извођач ДД мјера дужан је по свакој проведеној ДД, издати потврду на лицу 

мјеста. 


