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Дана 28.11.2016. са почетком у 12,00 часова у просторијама Севернобачког

управног округа у Суботици одржан је састанак Oперативне јединице за Авијарну
инфлуенцу Штаба за ванредне ситуације СБУО на којем су присуствовали: Драги
Вучковић, начелник Округа, Илија Деспотовић, Начелник Сектора за ванредне
ситуације МУП РС-ПУ Суботица, Зоран Бијелић, Сектор за ванредне ситуације МУППУ Суботица, Илија Бошњак, Гранична полиција Суботица-официр у Одсеку за КПДГ,
Шимон Острогонац, члан ГВ Суботица задужен за пољопривреду, Гордана др
Кртинић, епидемиолог у Општој болници Суботица, Веселин Шуковић, ЈКП Чистоћа и
зеленило, Александар Пижурица, шеф Ветеринарске инспекције СБУО, Тибор Молнар,
Ветеринарски институт Суботица, Игор Велимировић, начелник Одељења полиције
ПУ Суботица и Весна Бајић, шеф Одсека за опште послове Севернобачког управног
округа.
Тибор Молнар, представник Ветеринарског института Суботица, на састанку је
присутнима изнео детаљне чињенице о авијарној инфлуенци-птичијем грипу-вирусу H5N8 и
нагласио да је у Републици Мађарској од овог вируса угинуло око 80.000 птица, као и да исти
не прелази на људе.
Александар Пижурица, руководиоц ветеринарске инспекције СБУО, присутнима је
детаљно предочио решење Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите
животне средине којим је проглашено угрожено подручје и којим су одређене мере праћења,
кретања, превенције и контроле болести на угроженом подручју, а такође, истим решењем,
утврђене исте мере и у зони надзора. Средства за дијагностичка испитивања на авијарну
инфлуенцу живине обезбеђена су у буџету Републике Србије. Информисао је присутне да је
већ 17.11.2016.г. одржан састанак, да су забрањени сајмови и изложбе птица, да је извршен
попис свих газдинстава, као и да су послати потребни узорци. Нагласио је потребу детаљног
регулисања активности везаних за мере дефинисане за угрожено подручје – превоз пошиљки,
забрана промета, одређивање путева којим ће се вршити превоз, места на којим ће се
организовати пунктови, складиштење лешева угинуле живине и друго.
На састанку су затим одређени токови поступања у случају заразе и тачно утврђени
задаци и задужења свих органа и служби надлежни за поступање у предметној ситуацији.
Начелник Округа је, као председавајући, на крају састанка замолио присутне да се
међусобна комуникација одржи на високом нивоу у наредном периоду, а све у циљу

спречавања настанка, односно ширења заразе.
http://www.subotica.com/vesti/opasnost-od-pticjeg-gripa-id27569.html

