
На основу члана 3., 4. и 24. Закона о заштити становништва од заразних болести, 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 10/95),  члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

28. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћени текст („Службени гласник Општине 

Коз. Дубица“, бр. 5/06), Скупштина општине Козарска Дубица,  на 23. сједници одржаној 

дана 29.03.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о обавезној систематској и превентивној дератизацији, дезинфекцији и дезинсекцији  

на подручју Општине Козарска Дубица 

 

 

I ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се начин провођења општих и посебних мјера од интереса за 

спречавање и сузбијање заразних болести које угрожавају здравље становништва и јавно-

здравствени интерес, начин извођења, финансирања, контролу извођења, те подношења 

извјештаја након изведене систематске превентивне дератизације, а по потреби 

дезинфекције и дезинсекције на подручју Општине Козарска Дубица.  

 

Планирање, програмирање и извођење мјера из става 1. овог члана је од посебног 

друштвеног интереса ради континуиране заштите здравља становништва, животних 

намирница, животне и радне околине и спречавања настанка економских штета. 

 

 

II ПРОВОЂЕЊЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

 

Члан 2. 

 

Превентивну здравствену заштиту ради сузбијања заразних болести провођењем 

дератизације, дезинфекције и дезинсекције (у даљем тексту: ДДД) на подручју Општине 

Козарска Дубица прати и планира Дом здравља «Козма и Дамјан» Козарска Дубица (у 

даљем тексту: Дом здравља) који, у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: надлежно Одјељење), припрема годишњи 

план дератизације, а по потреби и дезинфекције и дезинсекције који обједињава све 

појединачне планове ДДД свих правних субјеката на подручју Општине. Појединачни 

планови се морају доставити Дому здравља најкасније до 15.11. текуће године за наредну 

годину. 

Годишњи план ДДД из претходног става усваја Начелник општине до краја 

календарске године за наредну годину.  

 

Годишњим планом ДДД утврђује се вријеме почетка и завршетка акције, средства 

која ће бити употребљена и мјере које овлаштени извођач мора предузети приликом 

извођења услуга ДДД. 

 



Члан 3. 

 

Општу систематску ДДД обавља здравствена установа, односно правно или физичко 

лице које је регистровано за обављање дјелатности ДДД и које према рјешењу 

Министарства здравља и социјалне заштите испуњава услове, у смислу простора, кадровске 

и техничке опремљености за обављање  те дјелатности, а као најповољнији понуђач буде 

изабрано  у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама у БиХ. 

Обавезну ДДД за објекте јавних добара, домаћинства, самосталне предузетнике, као 

и заједничке просторије Заједница етажних власника проводи најповољнији понуђач који 

буде изабран у складу са ставом 1. овог члана. Предузећа и установе дужни су најкасније до 

01.03. текуће године обавјестити надлежно Одјељење о изабраном извођачу за провођење  

обавезне ДДД, а у противном обавезну ДДД ће о њиховом трошку провести изођач који 

буде изабран од стране Општине у складу са ставом 1. овог члана. 

Обавезну ДДД за домаћинства, самосталне предузетнике, ако и заједничке 

просторије заједница етажних власника на подручју Општине проводи изабрани извођач у 

складу са ставом 1. овог члана на њихов терет. 

 

Члан 4. 

 

Обавезном дератизацијом се обухватају: 

 

- мрежа градске канализације, водотоци, јавна сметлишта и друге јавне површине; 

- пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских , угоститељских и 

занатских радњи, а нарочито оних које се баве производњом, складиштењем и прометом 

животних намирница; 

- све стамбене и пословне зграде, станови, куће и господарски објекти у влаништву 

правних и физичких лица, пословне просторије и јавни објекти, подрумске и таванске 

просторије наведених објеката, магацини и дворишта; 

- просторије и просторе аутобуских станица, као и средства јавног саобраћаја; 

- сви други пословни објекти и други простори физичких и правних лица на којим 

постоји могућност размножавања глодара. 

 

Члан 5. 

 

На подручју Општине врши се обавезна прољетна (март-април) и јесенска (октобар-

новембар) дератизација у свим објектима и просторима из члана 4. ове Одлуке у 

синхронизованој и свеобухватној континуираној акцији са посебном намјеном и интересом 

спречавања заразних болести. 

Вријеме и начин провођења обавезне превентивне систематске ДДД, у складу са 

Законом и  овом Одлуком, наредбом одређује Начелник општине. 

  

Члан 6. 

 

Дезинфекција и дезинсекција се врши када се за то укаже потреба на основу 

епидемиолошких индикација и мишљења Дома здравља и надлежног Одјељења, а по 

наредби Начелника општине као општа или посебна мјера која се односи на спречавање 

заразних болести, а представља послове хигијенско-епидемиолошке дјелатности од 

посебног интереса. 



Члан 7. 

 

ДДД се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен на подручју 

Републике Српске, а која имају токсиколошку  оцјену и оцјену ефикасности за наведене 

сврхе. 

 

Члан 8. 

 

Извођач ДДД дужан је путем средстава јавног информисања најкасније седам дана  

прије почетка провођења планираних и програмираних превентивних мјера ДДД 

обавјестити грађане, предузећа и установе о времену и начину извођења са свим потребним 

упутствима за заштиту. 

Извођач је дужан у процесу пријављивања и прије извођења ДДД доставити  

надлежном Одјељењу и надлежној општинској инспекцији сертификат на увид. 

 

Члан 9. 

 

Упутства за заштиту морају садржавати: 

- опште мјере предострожности и безбједности; 

- потребне мјере за заштиту грађана; 

- опште мјере за заштиту домаћих животиња; 

- поступак припреме терена за извођење ДДД. 

 

Члан 10. 

 

Сви обвезници ДДД и друга лица су дужни да извођачима омогуће приступ у све 

објекте и површине које користе, односно  којима управљају, да дају потребна објашњења, 

те да пруже помоћ приликом извођења услуга ДДД. 

Обвезници ДДД су дужни изводити све мјере и радње које им наложе стручни 

радници и надлежни инспектор у циљу осигурања успјешног извођења ДДД, као и 

безбједности људи и домаћих животиња. 

 

III ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

 

Члан 11. 

 

Трошкове ДДД сносе: 

1. за водотоке, јавне површине и сливнике,  предшколске, школске и социјалне 

установе – Општина; 

2. за пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских, угоститтељских и 

занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом 

животних намирница, осим за преузећа и установе који сами у складу са чл. 3. ст. 2. ове 

Одлуке проведу ДДД – власници објеката; 

3. за заједничке просторије у стамбеним зградама (подруме, степеништа, таване  и 

друге заједничке просторе) као и за површине које служе за редовну употребу тих зграда 

зградама – заједница етажних влансика конкретне стамбене зграде 

4. за станове и породичне куће – власници; 



5. за аутобуске станице и средства јавног превоза – власници, односно правна лица 

која газдују тим просторима; 

6. за објекте тржница – влсници; 

7. за сва друге објекте или просторе за које постоји разлог за провођење ДДД – 

власници. 

 

 

IV НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И 

ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

 

Члан 12. 

 

Надзор над извођењем ДДД врши надлежна санитарна инспекција. 

Санитарни инспектор има прво забранити или обуставити даљње вршење ДДД, ако 

утврди да нису предузете мјере заштите људи и домаћих животиња или да средствима 

којима се врши ДДД не рукују стручни радници или се ти радници не придржавају 

прописаних услова ДДД и уговорених, односно других обавеза које проистичу из ове 

Одлуке. 

 

 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

П р е к р ш а ј и 

 

Члан 13. 

 

Новчаном казном у износу:  

- од 500,оо до 2.000,оо  КМ казниће се предузеће и друго правно лице  

за прекршај ако: 

1. не достави појединачни план мјера ДДД (члан 2. ст. 1.) 

2. не обавјести надлежно Одјељење о изабраном извођачу за провођење мјера ДДД 

(члан 3. ст. 2.) 

3. не омогући провођење мјера  ДДД (члан 4.) 

4. не одобри приступ или не пружи потребна обавјештења (члан 10.) 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500,оо до 1.000,оо 

КМ и одговорно лице у предузећу и другом правном лицу. 

 

Члан 14. 

 

Новчаном казном у износу:  

 

- од  200,оо до 500,оо КМ казниће се предузетник, 

- од 50,оо до 200,оо КМ казниће се  физичко лице, 

за прекршај ако: 

1. онемогући провођење мјера  ДДД (члан 4.) 

2. не одобри приступ или не пружи потребна обавјештења (члан 10.) 

 



Члан 15. 

 

Новчаном казном у износу:  

- од 1.000,оо до 5.000,оо  КМ казниће се предузеће и друго правно лице које врши ДДД 

за прекршај ако: 

1.  изврши ДДД средствима која нису одобрена за стављање у промет (члан 7.) 

2. ако на вријеме не обавјести грађане, предузећа и установе о времену и начину 

извођења ДДД (члан 8.) 

3. ако прије почетка акције извођења не достави цертификат на увид (члан 8.) 

4. не изда одговарајуће упутство за заштиту (члан 9.) 

5. ако приликом провођења мјера ДДД не предузме одговрајуће мјере 

предострожности (члан 12.) 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000,оо до 2.000,оо 

КМ и одговорно лице у предузећу и другом правном лицу. 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе Наредба о обавезној 

систематској дератизацији, број: 01-50-3 и Допуна Наредбе о обавезној систематској 

дератизацији, број: 05-50-3/1  («Сл. гласник Општине Коз. Дубица», бр. 4/06). 

 

Члан. 17. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Коз. Дубица». 

 

 
 

Број: 02-013-49/07.                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.03.2007.год.           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица            Ранко Губић, дипл.правник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


