РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-237 , Факс:054/620-300

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске
број 97/16), члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени
гласник Републике Српске број 90/17),члана 21. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац''број 9/17) Начелник општине Шамац, доноси:
НАРЕДБУ
о обавезној прољећној систематској дератизацији
на подручју општине Шамац у 2019. години
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса, од појаве и ширења заразних
болести и фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење опште
прољећне систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2019. години (у даљем тексту:
прољећна систематска дератизација) у периоду од 17.04.2019.- 17.05.2019.године
Члан 2.
Прољећна систематска дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите
становништва од заразних болести,у периоду од 17.04.2019.- 17.05.2019.године
Члан 3.
Прољећном систематском дератизацијом обухватити све објекте и јавне површине на подручју
општине Шамац и то :
- Зграда општинске управе и објекти којима газдује општина,
- Објекте приватних предузећа,
- Објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- Комплетан стамбени простор и индивидуална домаћинства у селу и граду,
- Јавне зелене површине и обале ријека,
- Канализациону мрежу,
- Депоније смећа.
Члан 4.
Дератизацију ће вршити ЈЗУ Дом здравља Шамац по Уговору о вршењу услуга број:01-122-90/19,
закључен дана 10. 04.2019 године.
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Члан 5.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга сносе:

• Општинска управа -укупне површине од 10.000,00 м2 затвореног простора и 20.000,00м2
отвореног простора,односно:
- зграда општинске управе,
- зграда средњошколског центра,
- зграда основне школе у Шамцу,
- зграде основних и подручних школа у Горњој Слатини, Обудовцу и Црквини,
- просторије Црвеног крста,
- просторије Цивилне заштите,
- јавне површине,
- депонију смећа,
- обале ријека.

• Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
• Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно
корисници.
Члан 6.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава
приликом спровођења јесење систематске дератизације.

извођача и да пруже помоћ

Члан 7.
Приликом извођења прољећне систематске дератизације, извођач је обавезан предузимати све
мјере заштите здравља извођача, грађана, животне и радне средине, корисних животиња.
Члан 8.
Извођач прољећне систематске дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво
путем јавног информисања-плакатирањем градских и сеоских центара.
Члан 9.
Надзор над извођењем прољећне систематске дератизације, вршиће општински инспектор за
храну.
Члан 10.
Примједбе и приговоре на квалитет извршене прољећне систематске дератизације у току периода
вршења, доставити надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 11.
Против правних и физичких лица , предузетника, која не поступе по Наредби, примијенит ће се
мјере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник
Републике Српске'' број 90/17).
Члан 12..
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број :01-122- 90 /19
Датум: 16.04.2019.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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