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З А П И С Н И К 
СА  СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА 

одржане 22.06.2016.године са почетком у 1200 сати, 
у просторијама Пиротског управног округа 

 
 

        Састанку су присуствовали :  
 
           -   председник Савета округа-  Драгана Тончић, 
                    -   градоначелник Града Пирота- Владан Васић, 
                    -   председник општине Бабушница- Драган Видановић, 
                    -   заменик председника Општине Димитровград- Зоран Ђуров, 
                 -   подпредседник Општине Бела Паланка- Драган Живковић,                        
                   -    секретар Савета округа - Гордана Ђурић.   

Поред сталних чланова Савета Пиротског управног округа, седници је 
присуствовала и др ветеринарске медицине Снежана Стојановић - шеф 
ветеринарске инспекције ПУО. 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Конституисање новог састава Савета Пиротског управног округа; 
2. Усвајање записника са седнице Савета одржане 09.02.2016.год.; 
3. Упознавање и информација о појави болести код говеда – нодуларни 

дерматитис:                                                                                                                         - 
известилац, др ветеринарске медицине Снежана Стојановић - шеф 
ветеринарске инспекције ПУО ; 

4. Обавештење о обавези локалне самоуправе да одреди лице за 
заштиту права пацијената које обавља послове Саветника за 
заштиту права пацијената и образовање Савета за здравље; 

  5.   Разно.  
 

Република Србија 
     Пиротски  
управни  округ 
Број: 922-06- 005/2016       
Датум: 23.06.2016. 
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 Након конституисања новог састава Савета Пиротског управног округа и 
усвајања записника са седнице Савета одржане 09.02.2016.године по другој 
тачци дневног реда, председник Савета, Драгана Тончић у вези са трећом тачком 
дневног реда обавестила је чланове Савета о  законској обавези спровођења мера 
дезинсекције на подручјима угроженим и зараженим нодуларним дерматитисом 
на коју је указао Оперативни штаб за координацију примене мера за спречавање, 
сузбијање и искорењивање заразне болести нодуларног дерматитиса. Такође, 
присутне је обавестила  да седници Савета у својству известиоца по овој тачци 
дневног реда присуствује др ветеринарске медицине, Снежана Стојановић - 
Шеф ветеринарске инспекције ПУО која је истакла да је одмах након појаве ове 
болести на територији Републике Србије формиран Локални центар за 
превенцију и сузбијање заразних болести на територији Пиротског округа чији 
је она руководилац, да је одмах појачан активни и пасивни надзори у 
домаћинствима држаоца пријемчивих животиња,  ветеринарска инспекција је 
обишла и све регистроване фарме где је наредила појачане биосигурносне мере, 
направили су спискове дежурстава у ветеринарским станицама и списак 
дежурства ветеринарских инспектора који су достављени свим надлежним 
службама. Од стране МУП-а је прихваћен предлог ветеринарске инспекције да 
се поред већ постојећих пунктова контроле организује још један пункт у 
општини Бабушница, а да се на свим већ постојећим пунктовима врши појачана 
контрола и дезинфекције возила за транспорт стоке.Такође је истакла да је 
одмах након седнице Савета заказана седница Штаба за ванредне ситуације, а 
затим и састанак чланова Локалног центра за превенцију и сузбијање заразних 
болести на коме ће се прецизирати обавезе и надлежности свих релевантних 
учесника у превенцији и санирању последица ове болести. На питање учесника  
о вакцинама истакнуто је да се очекује испорука 50 000 вакцина за заражено 
подручје, a држава је почела исплату тржишне цене власницима за свако 
оболело грло.  

Законом о заштити становништва од заразних болести(„Сл.гласник 
РС“број 15/2016) је прописано да спровођење општих мера за заштиту 
становништва од заразних болести и обезебеђење средстава за њихово 
спровођење организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, 
аутономне покрајине и Републике Србије. У вези с тим, чланови Савета су 
упознати и са мерама превенције и заштите као и радњама које би требало 
спровести код евентуалне појаве и ширења заразе. Локалне самоуправе  у 
обавези су  да одреде место и механизацију за укопавање заражених животиња. 

 Сви представници локалних самоуправа су исказали спремност и 
безрезервну подршку у људству и механизацији Локалном центру за превенцију 
и сузбијање заразних болести, али су истакли да је територија пиротског округа 
планинска са веома разуђеним тереном, 50% прекривена шумом и да је сваки 
покушај дезинсекције само са земље недовољан. Једино могућа заштита која би 



могла да има позитиван ефекат је запрашивање из ваздуха. Техничка 
опремљеност и материјална средства којима располажу општине Пиротског 
округа су недовољне за спровођење овог вида запрашивања.  

 С`обзиром да је Пиротски округ окружен окрузима где је болест већ 
дијагностификована, сви чланови Савета су истакли да је неопходно што 
пре ангажовање државе на спровођењу запрашивања из ваздуха територије 
пиротског округа.  

У вези са четвртом тачком дневног реда, председник Савета је обавестио 
присутне да је Министарство здравља , а у вези са чл.43. Закона о правима 
пацијената („Сл.гласник РС“ број 45/13)округу  упутило допис и јединствени 
упитник за све локалне самоуправе сачињен ради ажурирања базе контакт 
података  саветника пацијената и Савета за здравље и утврђивања у којим  
јединицама локалне самоуправе саветник пацијената и Савет за здравље није 
образован . Обавеза округа је да табеле попуњене од стране надлежних 
општинских служби  обједини и достави Министарству здравља. Такође, у 
случају да нека од јединица локалне самоуправе није одредила саветника 
пацијената или није образовала Савет за здравље, начелник округа је у складу са 
својим овлашћењима у обавези да обезбеди извршење ове Законом утврђене 
дужности у свим јединицама локалне самоуправе на територији округа. 
Председници општина и градоначелник града Пирота су изјавили да ће 
интервенисати код својих служби и доставити тражени извештај округу.  

 
  
     
 
        Секретар Савета округа                                                 Председник Савета  округа                                                        
        Гордана Ђурић                                                               Драгана Тончић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


