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ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА
одржане 07.10.2014.год
Састанку су присуствовали :
Председник Савета округа- Александар Ћирић,
Председник општине Бела Паланка-Драган Живковић
Председник општине Димитровград-Небојша Иванов,
Председник општине Бабушница,Саша Стаменковић,
Секретар- Гордана Ђурић.
Поред редовних чланова Савету су присуствовали и :
- Зоран Раичевић, епизоотиолог из Ветеринарског института у Нишу,
- Иван Лазо, координатор регионалног кризног штаба за епизоотолошко
подручје нишавског региона,
- Директори ветеринарских станица у округу,
- Републички ветеринарски инспектори
-

ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред:
1. Појава болести "плави језик" код животиња;

2. Разно.

Позив за седницу Савета упућен је председницима свих општина,
представницима стручних служби из области пољопривреде и представницима
Ветеринарског института у Нишу.
Састанку су присусвовали представници општина Бела Паланка, Бабушница
и Димитровград. Представници општине Пирот се нису одазвали позиву, што је
председник Савета, с обзиром на значај проблема који је био тема састанка,
оценио крајње неодговорним.

Зоран Раичевић, епизоотиолог из Ветеринарског института у Нишу и Иван
Лазо, координатор регионалног кризног штаба за епизоотолошко подручје
нишавског региона, обавестили су присутне о појави и ширењу болести "плави
језик" међу животињама, о броју заражених и угинулих грла, као и о мерама које
држава предузима у сузбијању ове болести.
Републички ветеринарски инспектор обавесио је присутне о стању на
територији пиротског округа.
Представници Ветеринарског института су истакли да је држава обезбедила
средства за сузбијање преносиоца заразе, а локална самоуправа и сами власници
животиња морају да се ангажују у поступку санације болести.
Предствници ветеринарских станица су истакли да без финансијске помоћи
локалних самоуправа није могуће пружати адекватну помоћ власницима
заражене стоке, нити радити на превенцији у заштити од заразе.
Представници локалне самоуправе су истакли да је неопходно да општина
добије сагласност да може да финансира ову акцију.
* У вези с тим, на предлог председника Савета, донет је закључак да је
неопходно да се општине обрате Министарству државне управе и локалне
самоуправе са захтевом да им се одобри да из постојећих средстава, а према
својим могућностима, пребаце средства ветеринарским станицама, а да у
поступку ребаланса буџета планирају средства за помоћ у лечењу животиња и
сузбијању заразе.
* Такође, још једном је истакнут проблем сакупљања и сахрањивања лешева
угинулих животиња као и потреба организовања сабирних места за сакупљање
лешева и могућност склапања уговора кафилеријом "Енергозелена" из Инђије.
* На предлог представника општина донет је закључак да је неопходна боља
координација између републичких органа и локалне самоуправе, као и да
републичка ветеринарска инспекција једном недељно доставља општинама
извештај о броју заражених и угинулих животиња.

Записник сачинила
Гордана Ђурић

Председник Савета
др Александар Ћирић
Пирот, 27.10.2014.

