''Сл. лист општине Шабац'', бр. 9/2000

ОДЛУКA
О ДЕЗИНСЕКЦИЈИ И ДЕРАТИЗАЦИЈИ
Члан 1.
Овом Одлуком се прописује превентивно уништавање комараца и крпеља (у
даљем тексту: дезинсекција), пацова и мишева (у даљем тексту: дератизација) на
територији општине Шабац, у циљу унапређења чистоће и јавне хигијене, спречавања и
сузбијања заразних болести које се преносе комарцима, крпељима и глодарима,
отклањања економских штета које проузрокују глодари и заштите грађана од комараца и
крпеља.
Члан 2.
Превентивна дезинсекција и дератизација спроводи се најмање једанпут
годишње, према Програму превентивне дезинсекције и дератизације који доноси
Извршни одбор Скупштине општине.
Програмом се ближе одређује простор који подлеже дезинсекцији и дератизацији,
време спровођења, висина средстава и све друге активности које су потребне за
реализацију Програма.
Програм превентивне дезинсекције и дератизације доноси се најкасније до 1.
марта текуће године.
Превентивну дезинсекцију и дератизацију спроводи правно лице, односно
предузетник који испуњава Законом прописане услове, кога изабере Извршни одбор.
Члан 3.
Дезинсекцији подлежу сва места која пружају повољне услове за размножавање
комараца и крпеља, а нарочито површине поред обале Саве, канала, шљункара, бара,
септичких јама, паркова и сл.
Члан 4.
Дератизацији подлежу:
- мрежа градске канализације,
- сва места (простор) одређена за сакупљање и одлагање смећа и других отпадних
материјала.
- све јавне површине дефинисане Одлуком о комуналним делатностима,
- гробља,
- пијаце,
- речна пристаништа, железничке и друге станице за јавни саобраћај,
- пословне просторије,
- простори око стамбених објеката,
- заједничке просторије стамбених објеката,
- помоћне просторије,
- кућна канализација свих пословких и стамбених зграда и
- сва друга места на којима постоји могућност задржавања и множења глодара.

Члан 5.
Правно лице, односно предузетник је дужан да, приликом извођења дезинсекције
и дератизације, предузме све прописане мере за заштиту здравља грађана, радника који
врше дезинсекцију и дератизацију и мере за заштиту домаћих животиња од тровања.

Пре вршења дезинсекције и дератизације на јавним површинама мора се
извршити обавештавање грађана средствима јавног информисања. Обавештење се мора
истаћи и на прилазима јавним површинама. Обавештење мора да садржи и мере које су
грађани дужни да спроводе, као и најнеопходније мере у случају тровања људи или
домаћих животиња.
Пре извођења дезинсекције, правно лице, односно предузетник је дужан да, у
циљу заштите пчелињака и заштите пчела од угинућа, на време обавести њихове
власнике средствима јавног информисања о времену и месту њеног извођења.
После извршене дератизације правно лице, односно предузетник је дужан да
уклони угинуле пацове и мишеве и остатке отрова.
Члан 6.
По извршеној дезинсекцији и дератизацији Одељење за комунално - стамбене
послове и заштиту животне средине је дужно да, Извршном одбору Скупштине
општине, достави извештај о реализованом Програму превентивне дезинсекције и
дератизације као и финансијски извештај о утрошку средстава за спровођење Програма.
Члан 7.
Обвезници дератизације су дужни да стручним радницима који изводе
дератизацију дозволе и омогуће приступ у све објекте и површине чији су они власници
или корисници и да спроводе одређене мере које им се наложе у циљу успешног
извођења дератизације и сигурности живота људи и домаћих животиња.
Члан 8.
Трошкове дезинсекције и дератизације сносе:
- за станове и пословне просторије власници, односно закупци станова и
пословних просторија,
- за мрежу градске канализације Јавно комунално предузеће ''Водовод – Шабац'',
- за гробља, пијаце и депоније Јавно комунално предузеће ''Стари град'',
- за јавне и зелене површине обухваћене Програмом одржавања јавне хигијене и
Програмом одржавања зеленила у граду Јавно предузеће за управљање грађевинским
земљиштем.
Власници, односно закупци станова и пословних просторија средства за
дезинсекцију и дератизацију обезбеђују у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређење животне средине,
Члан 9.
Обвезник плаћања средстава потребних за вршење превентивне дезинсекције и
дератизације на сеоском подручју је сеоско домаћинство, које врши плаћање по
килограму утрошеног средства - мамка.
Члам 10.
Превентивну дезинсекцију и дератизацију на сеоском подручју организује Савет
Месне заједнице, у складу са Програмом којим се утврђује потребна количина хемијских
средстава за дезинсекцију и дератизацију, цена по домаћинству, време и начин
спровођења исте.
Члан 11.
О спровођењу ове Одлуке стара се Одељење за комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине.
Члан 12.
Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако не предузме мере за заштиту здравља грађана, радника који те послове
обављају, домаћих животиња, као и мере за заштиту животне средине.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.000 до 25.000 динара.
Члан 13.
Новчаном казном од 5.000 до 250.000 - динара казниће се за прекршај
предузетник ако не предузме мере за заштиту здравља грађана, радника који те послове
обављају, домаћих животиња, као и мере за заштиту животне средине.
Члан 14.
Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај обвезник
превентивне дезинсекције и дератизације - правно лице, ако не омогући спровођење
дезинсекције и дератизације.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.000 до 25.000 динара.
Члан 15.
Новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара казниће се обвезник превентивне
дезинсекције и дератизације-предузетник, ако не омогући спровођење дезинсекције и
дератизације.
Члан 16.
Новчаном казном од 2.000 до 25.000 динара казниће се обвезник превентивне
дезинсекције и дератизације физичко лице ако не омогући спровођење дезинсекције и
дератизације.
Члан 17.
Програм из члана 2. ове Одлуке, изузетно за 2000 годину, ће се донети до 1. јуна
2000. године.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о дезинсекцији и
дератизацији (''Сл. лист општине Шабац'' број 10/89).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Шабац''

