ОБРАЗАЦ ЗА ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ
Раздео:
Корисник:

4
Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма

Шифра програмске
активности/пројекта

1102

0004

Сузбијање комараца и надзор

1102

0004

Дератизација на територији града Панчева и
надзор

Назив програма/програмске активности/пројекта

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Сектор:

Секретаријат за заштиту животне средине

Одговорно лице:

Зденка Миљковић

Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске активности:

1102-0004 - Зоо хигијена
Зденка Миљковић

Усвојен буџет за 2017. Текући буџет за 2017.
годину
годину

26.960.000,00

26.960.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

35.560.000,00

35.560.000,00

Програмска активност обухвата надзор и сузбијање штетних инсеката – комараца, крпеља и оса.На основу налога који је издат од стране одговорног лица, с
терену и доставља Извештај о утврђеној бројности, врсти и заражености комараца или крпеља и даје предлог за врсту третмана ( са земље, из ваздуха, за ларве
и територију коју је потребно третирати. На основу овога се издаје налог извођачу за сузбијање инсеката, као и надзору који врши надзор сузбијања и у ро
сузбијања, поново ради мониторинг.Овај мониторинг има за циљ да утврди успешност третмана, тј на којим локацијама и за колико се бројност смањила
бројност није смањена за више од 50%популације, извођач је дужан да понови третман о свом трошку.Ова активност се врши у току целе године, јер се у зимс
„ кућних форми “комараца.То су одрасле јединке које унутар објеката-ходници, тавани, подруми и сл презимљавају до пролећа.Сузбијање оса се врши по п
површинама за свако гнездо посебно.

Систематска дератизација мишоликих глодара обухвата организацију мониторинга и прогнозу глодара у Граду и насељеним местима и то: дератизација стамбен
домаћинстава –око 32.000 јединица; дератизација нехигијенских насеља – око 360 кућа на око 70 хектара;дератизација приобаља око 60 км ( појас 100 м ширине
дератизације реализоваће се два пута годишње. ( пролеће – јесен ). Ова програмска активност такође подразумева надзор и извођача дератизације.Надзор је у оба
-сачини План рада за мониторинг глодара са организацијом и динамиком, у зависности од услова и специфичности локалитета и достави Наручиоцу.
-изврши теренска истраживања за праћење појаве, врста , бројности и процену активности популације, активних и потенцијалних жаришта:
- израђује Извештаје о стању на терену:
-изради картограме „ жаришта “ ( катастар штетних глодара).На основу налога који је издат од стране одговорног лица, надзор ради мониторинг, теренска истраж
на терену. На основу Извештаја се даје налог извођачу да приступи сузбијању глодара на терену под контролом надзора.

Циљ 1:

Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана

Показатељи учинка

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

2016

у м2

Назив: Повећање третиране површине за сузбијање глодара и инсеката,
смањење бројности истих
Коментар:Бројност инсеката на терену зависи пре свега од климатских –
количина падавина и хидролошких услова – ниво воде у рекама и каналској
мрежи и не може бити унапред предвиђен
Извор верификације: Извештаји надзора пре и после третмана комараца и
крпеља; Извештаји извођача
Образложење одступања од циљне вредности: Због спровођења јавна набавке
велике вредости и ступања Уговора на снагу – крај маја- почетак јуна месеца,
пролећна систематска дератизација глодара није изведена.

ОДИНУ

Извршење у првих 6
месеци 2017. године

Проценат извршења у
односу на текући буџет

7.279.738,00

27,00%

0,00

0,00%

7.279.738,00

20,47%

дговорног лица, стручна кућа врши мониторинг на
ваздуха, за ларве или одрасле форме инсеката ) као
сузбијања и у року од 48 сати од извођења самог
ројност смањила. Уколико на одређеној локацији
ине, јер се у зимском периоду ради сузбијање тзв
са се врши по позиву грађана на јавним зеленим

тизација стамбених зграда и индивидуалних
јас 100 м ширине ).Програм систематске
ије.Надзор је у обавези да :
иоцу.

г, теренска истраживања и даје Извештај о стању

Циљана вредност у
2017. години

Остварена вредност у
првих 6 месеци 2017.
године

у м2

комарци- 12.700 хектара;
крпељи 300 хектара

