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 1. 

 

На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени 

гласник РС'', број 15/2016), члана 11 Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене 

(''Службени лист општине Варварин'', број 14/2018) и  члана 64. Статута општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'',број 5/2019), 
         Општинско веће општине Варвaрин на  61.седници одржаној  05.03. 2019. године,  

доноси 

 

 

ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

 

I Значај дезинсекције  

 

Дезинсекција представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести. Ова 

хигијенско-епидемиолошка мера предузима се у циљу уништавања  инсеката, као важних 

чинилаца у настанку заразних болести. 

 

Чланом 8. Закона о заштити од становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', 

број 15/2016) дефинисано је да су Република, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе обавезни да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту 

становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово 

спровођење и надзор над спровођењем тих мера. 

 

Дезинсекција – представља скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, вектора 

трансмисивих заразних болести (инфективних болести) и подразумева уништавање 



Страна 144 број  06.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН       05.03.2019.године 

 

комараца, крпеља, бубашваба и друих инсеката, који нису само преносиоци болести, него 

изазивају алергијске реакције приликом уједа. 

 

II Циљ програма 

 

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством инсеката, 

доноси се Програм којим се дефинишу површине и објекти где ће се спроводити  

дезинсекција, време спровођења, динамика спровођења, обезбеђивање средстава и праћење 

спровођења. 

 

III Обим дезинсекције 

 

Спровођење дезинсекције обухвата: 

 

1. Ларвицидни третман комараца – уништавање ларви комараца. 

 

Ларвицидни третман спроводиће се на свим већим површинама на којима се задржава вода у 

току летњег периода – баре, којих је највише у старом кориту Велике Мораве и на местима 

на којима се вршила експлоатација песка и шљунка: МЗ Доњи Катун, МЗ Варварин (село), 

МЗ Горњи Катун, МЗ Обреж, МЗ Бошњане. 

 

Површина за третирање је око 70 хектара. 

 

Средство за субијање ларви комараца обезбеђује организација којој буду поверени послови 

дезинсекције  у складу са важећим законским прописима. 

 

Рок: април – мај 2019. године (1 третман) 

 

 

2. Адултицидни третман комараца – уништавање одраслих форми комараца вршиће се у   

свим насељеним местима општине Варварин. 

 

Рок: мај – септембар 2019. године (3 третмана) 

 

Површина за третирање одраслих форми комараца је око 3.000 ха по третману. 

 

Третирање ће се извршити са земље хладним замагљивањем и топлим задимљавањем. 

 

Средство за субијање одраслих форми комараца обезбеђује организација којој буду поверени 

послови дезинсекције  у складу са важећим законским прописима. 

 

 

3. Уништавање крпеља – вршиће се на свим јавним зеленим површинама у Варварину 

(паркови, зелене површине дуж саобраћајница, скверови) и двориштима свих школских и 

предшколских установа на територији општине Варварин. 

 

Површина за третирање  је око 10 хектара. 

 

Рок: мај 2019.године (1 третман) 
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Средство за уништавање крпеља обезбеђује организација којој буду поверени послови 

дезинсекције, у складу са важећим прописима. 

 

 

IV Мере за реализацију програма 

 

Спровођење дезинсекције има превентивни карактер и обухвата примену хемијских 

средстава за сузбијање штетних врста  инсеката. О томе која ће врста, тип и количина 

средства бити употребљена предлог даје овлашћена организација којој буду поверени 

послови, у складу са важећим законским прописима. При томе треба водити рачуна о 

ефикасности препарата, нешкодљивости за децу и одрасле и о заштити животне средине. 

  

Овлашћена организација се обавезује да: 

-благовремено обавести становништво о почетку и начину спровођења акција, дајући 

потребна упутства од евентуалних штетних последица (обавештења и упутства дају се на 

пригодан начин путем плакатирања и преко средства јавног информисања), 

-предузима све потребне мере за заштиту здравља грађана, као и мере за заштиту домаћих 

животиња, корисних инсеката, животне и радне средине, 

-ангажује обучена и стручна лица, 

-у свему поступа по примедбама овлашћеног лица наручиоца. 

 

V Фазе реализације програма 

 

Спровођење дезинсекција и дератизације обухвата три фазе: 

1.фаза – доношење Програма спровођења дезинсекције  на територији општине Варварин; 

2.фаза – избор организације за спровођење дезинсекције, у складу са важећим законским 

прописима; 

3.фаза – реализација и контрола спровођења дезинсекције. 

 

Реализација Програма одвијаће се у складу са Оперативним планом који је у обавези да 

достави извођач пре почетка акције. По завршетку акције извођач радова подноси извештај. 

 

Надзор над спровођем мера из Програма врши Одељење за општу управу, заједничке 

послове и инспекцијски надзор. 

 

Реализација Програма финансираће се из средстава предвиђених Одлуком о буџету општине 

Варварин за 2019. годину (''Службени лист општине Варварин'', број 14/2018) из средства 

буџетског фонда за заштиту животне средине, раздео 5;  функција 560; позиција 172, 

економска класификација 424 – специјализоване услуге (део). 

 

VI Овај програм објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Број: 501-11/2019-III 

У Варварину, дана 05.03.2019.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п/ Војкан Павић, инжењер геодезије, с.р. 
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1. 

 

На основу члана 219. став 4. Закона о  здравственој заштити ( „Сл.гласник РС“, број 

105/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 

93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017-др.закон и 105/2017-др.закон), члана 3. став 4. Одлуке  о 

начину  одређивања мртвозорника и утврђивању  смрти лица умрлих изван здравствене 

установе на теритотији општине Варварин ( „Службени лист општине Варварин“, број  

14/2018) и члана 64. Статута општине Варварин  ( „Службени лист општине Варварин“, број 

5/2019 ),  на предлог Комисија за спровођење   јавнoг  огласа   за одређивање  мртвозорника 

уз Мишљење број 203-4/2019-IV од 22.02.2019.године,  

          Општинско веће општине Варварин на 61.седници одржаној дана  05.03.2019.године, 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању мртвозорника  

за територију општине Варварин 

 

 

I 

Одређују се мртвозорници  за територију општине Варварин: 

1. Др Јасмина Ракић из Бошњана 

2. Др Ирена Игњатовић из Обрежа 

3. Др Драгана Брзић из Обрежа 

4. Др Виолета Лутовац Ђурђевић из Доњег Катуна 

II 

Мртвозорници за територију општине Варварин одређују се на период од годину дана. 

III 

Задатак мртвозорника је  да: 

 обавља преглед лица умрлог изван здравствене установе; 

 утврђује време и узрок смрти и издаје потврде о смрти: 

 евидентира све случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе кроз протокол умрлих; 

 месечно поднесе извештај о раду надлежним органима 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“. 

 

 

Број: 203-5/2019-III 

У Варварину, дана 05.03.2019.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/ Војкан Павић, инжењер геодезије, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: 

 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

 

        



 


