Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 41 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/10, 08/14, 02/18 и 03/19), член 12 став 1 точка 4 и став 2, член 14 став 2 и 3и член
42 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08 , 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 06.11.2019 година, ја донесе
следната

ПРОГРАМА
за превентивна дезинсекција и дератизација во
Општина Крива Паланка за 2020 година

1. ВОВЕД
Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои
можност за зголемување на бројот на заразни заболувања и појава на заболувања
кои веќе се искоренети или биле присутни во минатото, како и појава на заболувања
кои не се карактеристични за нашето подрачје.Како резултата на глобалното
затоплување и климатските промени постои можност за појава на тропски и
субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори. Поволните
природни услови и микроклиматски погодности обезбедуваат постојано присуство на
бројни популации на комарци и други штетни инсекти . Присуството на комарците,
крлежите и другите штетни инсекти, како и присуството на глодарите е перманенто
присутен проблем кој мора да се решава и со тоа да се придонесе за обезбедување
на поставената општествена цел - заштита на населението од од штетните влијанија
на овие биолошки врсти.

2. ЦЕЛИ
Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести
предизвикани од микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на
населението во Општина Крива Паланка од заразни болести, штетници и глодари
потребно е превземање на превентивна дезинсекција и дератизација во Општина
Крива Паланка.
Со оваа Програма:
-

Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите;
Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и
дератизација ( површина и објекти);
1

-

Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и
дератизацијата;
Се утврдува начинот на финансирање.

3. АКТИВНОСТИ

Реден
број

Мерки
и Место (локација)
активности

Надлежна
институција

1.

Дезинсекција

2.

Дератизација

Општина
Крива
Паланка
-Општина
Крива
Паланка
-ЈП
Комуналец

Крива Паланка (градско
подрачје) – предвидени
330 ха
- диви депонии
- јавни површини (парк,
плоштад,
зелени
површини)
- канализациона мрежа

Планирани
средства
150.000
денари
(без ДДВ)
30.000
денари
(без ДДВ)

Временски
период
на
активност
Јуни - Јули
2020 година
12 месеци
(Јануари –
Декември
2020)

4. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Спроведувањето на оваа Програма Општина Крива Паланка ќе ја реализира во
соработка со ЈП Комуналец – Крива Паланка, како и во соработка со Центар за јавно
здравје – Куманово.
За реазлизирање на активноста за превентивна дезинсекција предвидена со
Програмата, Општина Крива Паланка ќе спроведе јавна набавка за избор на правни
лица кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција.
За реализација на активноста за превентивна дератизација ЈП
Комуналец ќе изврши евидентирање на површините за третирање, точките во
канализациониот систем каде ќе се врши дератизација, отстранување на дивите
депонии од јавните површини пред почеток на процесот на дератизација, како и
спроведување на јавна набавка за избор на правно лице кое ќе ја спроведе
превентивната дератизација.
За текот на спроведување на активностите,
како и за датумите во кои е предвидено спроведувањето на превентивната
дезинсекција и дератизација, населението на општина Крива Паланка ќе биде
известувано
преку
веб
страницата
на
Општина
Крива
Паланка
(www.krivapalanka.gov.mk), како и преку медиумот К3.

5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати:
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-

Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и
дератизација;
Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Крива Паланка и
заштита од заразни заболувања;
Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите.

6. ФИНАНСИРАЊЕ
Активноста за вршење на превентивната дезинсекција утврдена со оваа
Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина Крива Паланка во
изност од 180.000,00 денари без ДДВ, додека активноста за вршење на превентивната
дератизација утврдена со оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на
ЈП „Комуналец“ Крива Паланка.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 09-3567/47
06.11.2019 година
Крива Паланка

Совет на општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска
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