
Број 23 „Службени лист општине Кикинда“ 22.10. 2014. године  
 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС,“ број 
129/07), члана 8. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС“, број 125/04) и члана 31. Статута општине Кикинда 
(„Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08 и 
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 
дана 22.10.2014. године, донела је  

ОДЛУКУ  
О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ  

И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА  
Члан 1.  

Овом Одлуком уређују се услови и начин спровођења превентивне дезинсекције и 
дератизације на територији општине Кикинда, као опште мере заштите 
становништва од заразних болести.  
Спровођење превентивне дезинсекције врши се у циљу уништавања комараца и 
крпеља као потенцијалних извора заразе.  
Спровођење превентивне дератизације врши се у циљу сузбијања заразних болести, 
за које су мишолики глодари извори заразе и преносиоци инфекције.  

Члан 2.  
Превентивна дезинсекција и дератизација, као опште хигијенско-епидемиолошке 
мере, врше се у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним 
објектима, у јавним комуналним објектима, у објектима јавног саобраћаја и у 
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, а према 
годишњем програму спровођења систематске дератизације и дезинсекције на 
територији општине Кикинда који доноси Скупштина општине Кикинда.  

Члан 3.  
Годишњим програмом спровођења систематске дезинсекције и дератизације на 
територији општине Кикинда посебно се утврђује: обим систематске дезинсекције - 
локације и површине где ће се спровести третман; обим систематске дератизације - 
локације, површине и објекти где ће се спровести третман; мере за реализацију 
програма; динамика спровођења; стручни надзор и контрола спровођења третмана.  
Годишњи програм спровођења систематске дезинсекције и дератизације на 
територији општине Кикинда утврђује и спроводи Општинско веће општине 
Кикинда, а на основу предлога надлежног буџетског корисника (јавног предузећа).  
Секретаријат за заштиту животне средине обавља стручне и административно-
техничке послове везане за реализацију Годишњег програма спровођења 
систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Кикинда  

Члан 4.  
Средства за систематско спровођење дезинсекције и дератизације обезбеђују се у 
буџету општине Кикинда, а према годишњем програму наведеном у члану 3. ове 
Одлуке.  

Члан 5.  
У случају када надлежно министарство на предлог стручне организације прогласи 
територију општине Кикинда подручјем зараженим заразном болешћу, средства за 



извршење услуга спровођења систематске дератизације обезбеђују се у буџету 
општине Кикинда, док набавку материјала-мамака обезбеђује надлежно 
министарство, а према годишњем програму наведеном у члану 3. ове Одлуке.  
Осим случаја наведеног у ставу првом овог члана, у свим другим ситуацијама 
средства за набавку материјала-мамака и извршење услуге систематске 
дератизације, обезбеђују се у буџету општине Кикинда.  

Члан 6.  
Дезинсекцију и дератизацију може обављати привредни субјект, организација или 
установа која испуњава услове за обављање ових делатности у складу са 
Правилником о условима за вршење дезинсекције, дезинфекције и дератизације 
("Службени гласник СРС", број 52/82).  

Члан 7.  
Избор пружаоца услуга за спровођење систематске дезинсекције и дератизације 
врши се по спроведеном поступку јавне набавке по одредбама Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12).  

Члан 8.  
О спровођењу дезинсекције и дератизације, становништво се благовремено 
обавештава преко средстава јавног информисања, преко огласних табли у месним 
заједницама, као и мерама које становништво треба да предузме у циљу заштите.  

Члан 9.  
Контролу извођења дезинсекције и дератизације врши комисија коју формира 
Општинско веће општине Кикинда.  
У саставу комисије обавезно морају бити чланови са следећим образовним 
профилом: епидемиолог, биолог, ветеринар, пољопривредни инжењер, као и 
чланови који раде на пословима заштите животне средине.  
О извршеној контроли комисија сачињава извештај у року од 10 дана од дана 
завршетка спроведеног третмана дезинсекције и дератизације.  
Извештај Комисије разматра и усваја Општинско веће општине Кикинда.  

Члан 10.  
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о дезинсекцији и дератизацији 
(„Службени лист општине Кикинда“, број 4/94).  

Члан 11.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кикинда".  
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНA К И К И Н Д А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: III-04-06-29/2014  
Дана: 22.10.2014. године ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА  
К и к и н д а Александра Мајкић  
 


