ОДРЖАНА II СЕДНИЦА САВЕТА СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Друга седница Савета Севернобачког управног округа у проширеном саставу
одржана је дана 28.06.2016. године са почетком у 10,00 часова у просторијама
Севернобачког управног округа. Седници су присуствовали: Драги Вучковић,
начелник Севернобачког управног округа, Тимеа Хорват, заменик градоначелника
Града Суботице, Габор Кишлиндер, председник општине Бачка Топола, Марко
Лазић, председник општине Мали Иђош и Весна Бајић, шеф Одсека за опште
послове и секретар Савета Севернобачког управног округа и записничар - чланови
и заменици чланова Савета округа, као и Саша Срдић, председник Скупштине
Бачка Топола, Златко Поповић, заменик председника Скупштине Мали Иђош, Игор
Велимировић, представник Полицијске управе, Гордана др Кртинић, помоћник
директора Опште болнице Суботица, Мила др Богдановић-Дујмић, директор Дома
здравља Суботица, Морана др Миковић, директор ЗЈЗ Суботица, Александар
Пижурица, начелник ветеринарске инспекције СБУО и Тибор Молнар, стручни
сарадник републичког Ветеринарског института.
Као тачке дневног реда, на седници су разматрана следећа питања:
1. Презентација – упознавање са изазовима заразне болести нодуларног
дерматитиса код домаћих животиња
2. Извештај републичког ветеринарског инспектора Севернобачког управног
округа о предузетим мерама и мерама дезинсекције које ће се предузимати
3. Дискусија – размена информација и контаката
4. Подела ресорних упутстава и задатака
5. Усвајање закључака са седнице ради обавештавања Оперативног штаба за
координацију примене мера за спречавање, сузбијање и искорењивање
заразне болести нодуларног дерматитиса
Након што је начелник Округа упознао присутне са обавезујућом инструкцијом
Оперативног штаба за координацију примене мера за спречавање, сузбијање и
искорењивање заразне болести нодуралног дерматитиса, у складу са чланом 16.
Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16),
одржана је презентација о заразној болести нодуларног дерматитиса код домаћих
животиња на којој су присутни детаљно упознати са изворима заразе, путевима
преношења, тренутним стањем у Републици Србији по питању жаришта,
поступцима у случају сумње на заразу, мере поступања у газдинствима у којима је
дошло до исте, мерама у зараженом подручју, забранама промета и другим мерама
које су на снази од 24.06.2016. године, као и са осталим чињеницама потребним за
ефикасно поступање ради решавања предметног проблема.
Шеф Одсека ветеринарске инспекције у Округу, Александар Пижурица,
руководилац Регионалног кризног центра и координатор за комуникацију РКЦ
упознао је затим присутне са Решењем о образовању Регионалних и локалних
кризних центара за праћење кретања превенцију и контролу заразне болести
нодуларни дерматитис донетим од стране Министарства пољопривреде и заштите

животне средине – Управа за ветерину којим су одређена епизоотиолошка подручја
на територији Републике Србије, одређени координатори за све потребне
активности усмерене на спречавање заразе, одређене одговорности, задаци и
поступци у случају појаве болести на територији Округа. Такође је упознао
присутне са предузетим мерама, као и са активностима које следе у случају
избијања епидемије.
Начелник Округа нагласио је присутнима потребу за сталном разменом
информација, координацијом и сарадњом, те је у циљу тога након дискусије
извршена размена контаката.
Извршена је подела задатака, руководилац РКЦ је нагласио да ће све изнесене
информације са седнице присутнима бити прослеђене електронским путем, као и
да ће у случају конкретних задатака у наредном периоду бити благовремено
обавештени, те да ће им бити дате и инструкције за поступање.
На крају седнице присутни су једногласно усвојили следеће закључке:
1. Свака јединица локалне самоуправе одредиће лице задужено за координацију и
поступање у циљу спречавања предметне заразне болести које ће 24 часа бити на
располагању руководиоцу Регионалног кризног центра и ветеринарске инспекције
и свим представницима државних органа, установа и институција укључених у
борбу против болести нодуларног дерматитиса;
2. У свакој јединици локалне самоуправе, у консултацији са руководиоцем
Регионалног кризног центра - ветеринарске инспекције, одредиће се место за
одлагање лешева угинулих животиња, као и путеви којима ће се обављати превоз
истих;
3. Руководилац Регионалног кризног центра - ветеринарске инспекције одредиће
координатора за послове ДДДД из редова ветеринарске службе; исовремено ће се
обићи све веће фарме на подручју Округа како би се предузеле све превентивне
мере ради спречавања заразе говеда и других ризичних категорија домаћих
животиња.
4. Јединице локалне самоуправе размотриће могућност да се део буџетских
средстава припреми за евентуалне ванредне трошкове ради борбе против заразе и
санирања евентуалне штете. Општина Мали Иђош ће по хитном поступку
извршити неопходну дезинсекцију на својој територији која до сада није одрађена.
5. Полицијска управа предузеће све потребне мере за спречавање промета домаћих
животиња чији је транспорт забрањен, као и за поштовање забране јавног
окупљања домаћих животиња на вашарима, сајмовима и сл.;
6. Размотриће се опција благовременог обавештавања надлежних државних органа
о давању и прослеђивању неопходних информација како јединицама локалних
самоуправа, тако и месним заједницама о тренутној ситуацији и предузетим мерама
у борби против спречавања могуће заразе.
Пошто је дневни ред исцрпљен, седница Савета Севернобачког управног округа у
проширеном саставу завршена је у 12,15 часова.

