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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
 

 ЈЕСЕЊА ФАЗA СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОР У 2021. ГОДИНИ 
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Као најповољнији понуђач за извођење систематске дератизације (прољетне и јесење) на подручју 

Града Приједор у 2021. години изабран је извршилац „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ доо Бијељина, ЈИБ: 

4404117800006.  

 

Уговор број: 02-404-17/21 од 15.07.2021.године.  

Наредба града Приједор број: 02-404-17/21 од 06.09.2021.год. 

 

Планирани период извођења систематске дератизације 

Период у коме ће се вршти систематска дератизација је 14.09 – 21.09.2021. године.  

 

Начин обавјештавања грађана и привредних субјеката 

о периоду вршења дератизације 

 

Обавјештавање ће се вршити путем средстава јавног информисања на Радио и ТВ Приједор и у 

Козарском вјеснику. 

Састави екипа које ће проводити систематску дератизацију 

За вршење систематске дератизације на подручју Града Приједор биће ангажовано 5 (пет) екипа и 

5 (пет) теретних возила. 

I ЕКИПА – 2 оперативца 

Вођа екипе: Синиша Зубановић 

Возило: Рено клио, рег.ознака: М48-Ј-697 

 

II ЕКИПА - 2 оперативца 

Вођа екипе: Божић Борислав 

Возило: Рено клио, рег.ознака: К79-Т-830 

 

III ЕКИПА - 2 оперативца 

Вођа екипе: Тољевић Марко 

Возило: Рено клио, рег.ознака: О23-Т-183 

 

IV ЕКИПА - 2 оперативца 

Вођа екипе: Бојанић Кристијан 

Возило: Volkswagen caddy, рег.ознака: Т14-Е-113 

 

V ЕКИПА - 2 оперативца 

Вођа екипе: Лукић Марко 

Возило: Џип махиндра, рег.ознака: К73-Е-096 

 

Екипама на терену ће руководити и координирати њиховим радом Зубановић Синиша – санитарни 

инжењер и Ђурић Славица – комерцијални директор. 

 

Објекти и површине за дератизацију 

 
Систематском дератизацијом ће бити обухваћени следећи објекти и површине на подручју Града 

којима газдује Град Приједор: 

- Објекти којима газдује Град 

- Предшколске и школске установе 

- Вјерски и сакрални објекти 

- Јавне зелене површине и паркови 

- Отворени и затворени канали 

- Канализациона мрежа 

- Депоније смећа 

 



 

Методологија извођења систематске дератизације 

на подручју града 

 

Предвиђени правци кретања екипа су: 

Екипа I – 14.09. – 17.09.2021: 

канализациона мрежа и депоније смећа  

Екипа II – 14.09. – 20.09.2021: 

отворени и затворени канали и јавне зелене површине и паркови 

Екипа III – 14.09. – 21.09.2021: 

објекти којима газдује општина  

Екипа IV – 14.09. – 21.09.2021: 

вјерски и сакрални објекти 

Екипа V – 14.09. – 21.09.2021: 

предшколске и школске установе. 

 

Предвиђени рок за извршење услуга 

 

На бази предвиђеног обима акције и броја екипа које ће бити ангажоване на извођењу дератизације 

општински дио ће бити завршен у року од 8 дана. 

 

Биоциди којима ће се вршити систематска дератизација 

Дератизацију ћемо вршити родентицидима на бази бромадиолона и бродифакума: 

• БРОДИСАН А зрно мамак 

• БРОДИСАН ММ меки мамак 

• БРОДИСАН блуе ПФ парафинска коцка 
 

У свим формулацијама концентрација активне супстанце износи 0,005%. 

Биоциди су регистровани у Министарству здравља и социјалне заштите РС. 

Биоциди су паковани у папирне вреће, пластичне канте и картонске пакете од по 5, 25 и 50 kg. 

 

                                                                                     ДОО ДЕЗИНСЕКЦИЈА Бијељина 

 
 


