
ОБАВЕШТЕЊЕ 

О СПРОВОЂЕЊУ 

С И С Т Е М А Т С К Е           Д Е Р А Т И З А Ц И Ј Е 
 
 

На основу Закона о заштити становништва од заразних 
болести (Сл. Гласник РС бр. 15/2016) и уговора о ЈН услуге-
систематске дератизације на територији Града Суботице бр.IV-
404-362/2017 од 21.07.2017.  

 
Обавештавају се грађани да: 
 

- Омогуће извођачу радова приступ домаћинствима и 
подрумским просторијама u стамбеним зградама где се 
постављају затровани мамци 

- Затровани мамци садрже бромадиолон 0,005% 
- Затроване мамkе не дирати, не премештати и не 

уклањати 
- Онемогућити приступ затрованим мамцима деци и 

кућним љубимцима  
- У случају тровања противотров је витамин К1. 

 
 
 

Постављање затрованих мамаца  
 
извршиће се дана ______________________________ 

 
 
У случају тровања обратите се најближој здравственој 

установи или позовите Национални центар за контролу тровања 
на тел: 011/ 3608440 и са собом понесите ово обавештење. 

 
 
 

 
 

ÉRTESÍTÉS 

A RENDSZERES RÁGCSÁLÓIRTÁS 
MEGKEZDÉSÉRŐL 

 
A lakosság fertőző betegségek elleni védelmére vonatkozó 

törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) és a 
Szabadka város területén végzendő rendszeres rágcsálóirtás 
szolgáltatásáról szóló 2017.07.21-én kelt IV-404-362/2017 számú 
közbeszerzési szerződés alapján 

 
 

megkérjük a polgárokat, hogy: 
 

- tegyék lehetővé szakembereink bejutását a házakba és a 
lakóépületek pincehelyiségeibe, hogy elhelyezhessék a 
mérgezett csalétkeket 

- a mérgezett csalétkek 0,005% bromadiolont tartalmaznak 
- a mérgezett csalétkeket ne bántsák, ne helyezzék át és ne 

távolítsák el 
- a gyerekeket és háziállatokat ne engedjék a mérgezett 

csalétek közelébe 
- ellenméreg a K1 vitamin 

 
 

A mérgezett csalétkek kihelyezésére önöknél  
 
______________________________________ kerül sor. 

 
 

Mérgezés esetén forduljanak a legközelebbi orvosi 
rendelőhöz vagy hívják az Országos Mérgezésellenőrző Központot a 
011/3608440-es számon, és vigyék magukkal ezt az értesítést. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

OBAVIJEST 

O PROVEDBI 

S I S T E M A T S K E           D E R A T I Z A C I J E 

 
Temeljem Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih 

bolesti (Sl. glasnik RS  br. 15/2016) i ugovora o JN usluge-
sistematske deratizacije na području Grada Subotice br. IV-404-
362/2017 od 21. 07. 2017. 
 
Obavještavamo građane da: 

 
- Omoguće izvođaču radova pristup kućanstvima i 

podrumskim prostorijama gdje se postavljaju zatrovani 
mamci 

- Zatrovani mamci sadrže bromadiolon 0,005% 
- Zatrovane mamce ne diraju, ne premještaju i ne 

uklanjaju 
- Onemoguće pristup djeci i kućnim ljubimcima zatrovanim 

mamcima 

- U slučaju trovanja protuotrov je vitamin K1. 
 

 
Postavljanje zatrovanih mamaca  
 
izvršit će se dana ______________________________. 

 
 

U slučaju trovanja obratite se najbližoj zdravstvenoj 
ustanovi ili pozovite Nacionalni centar za kontrolu trovanja na tel: 
011/ 3608440 i sa sobom ponesite ovu obavijest. 

 
 
 

 
 

 

За све информације везане за извођење систематске 
дератизације обратите се на тел:063-430-626 г.Француски Зоран 
(Циклонизација) 

A rendszeres rágcsálóirtással kapcsolatos információkért 
hívja kontakt centar telefonszámon 063-430-626 Francuski Zoran  
számon  (Ciklonizacija). 

 

ДЕРАТИЗАЦИЈУ СПРОВОДИ 

 

               
Za sve informacije vezane uz provedbu sistematske deratizacije 
obratite se na tel: 063-430-626 g.Francuski Zoran (Ciklonizacija).   
 

A RÁGCSÁLÓIRTÁST VÉGZI: 

 
DERATIZACIJU PROVODI 

 

Предузеће за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију 

„ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. 
Приморска 76 Нови Сад 

Тел. 021/ 6412 - 322 

ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА 

Трг слободе бр .1 
Суботица 

CIKLONIZACIJA Ferőtlenítő, 
Rovar- és Rágcsálóirtó Kft. 

Primorska 76 Újvidék 
Tel. 021/ 6412 - 322 

SZABADKA VÁROS 
KÖZIGAZGATĀSI 

HIVATAL 
Szabadság tér 1. 

Szabadka 

Poduzeće za dezinfekciju, 
dezinsekciju i deratizaciju 

„CIKLONIZACIJA“ a.d. 
Primorska 76 Novi Sad 

Tel. 021/ 6412 - 322 

 

GRAD SUBOTICA 
GRADSKA UPRAVА SUBOTICA 

Trg slobode br. 1 
Subotica 


