Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 50-222/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист
града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист
града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду
Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), на седници
одржаној дана 23. децембра 2021. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола
епидемије allergy like симптома код деце на територији града Крагујевца''
I Утврђује се Предлог одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy
like симптома код деце на територији града Крагујевца'' и упућује се Скупштини града
Крагујевца на разматрање и доношење.
II
За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, одређује се др
Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравствену и социјалну заштиту.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о доношењу
Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy like симптома код деце на територији града
Крагујевца'' (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66.
став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу
(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3.
Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен
текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града
Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и
предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy
like симптома код деце на територији града Крагујевца'', Скупштини града Крагујевца, на
разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене
делатности
Број: XXV-111/21
Датум: 20. децембар 2021. године
Крагујевац
ГРАДСКОМ ВЕЋУ
-председникуГрадска управа за друштвене делатности припремила је, у складу са чланом 52. став 1.
тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 68. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19) и чланом 11. став 1.
алинеја 4. Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца ("Службени лист града
Крагујевца",
број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу на разматрање и
одлучивање:
- Нацрт одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy like
симптома код деце на територији града Крагујевца''
Нацрт одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy like симптома
код деце на територији града Крагујевца'' припремљен је у складу са одредбама:
1. члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о јавном здрављу (''Службени гласник РС'', број
15/16), у вези са чланом 16. став 3. и став 5. Правилника о ближим условима и обавезама за
деловање у области јавног здравља (''Службени гласник РС'', број 94/19),
2. члана 181. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града
Крагујевца'', број 16/21) и
3. одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се
упућују Градском већу ( ''Службени лист града Крагујевца'', број 21/21).
Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о доношењу Програма
''Превенција и контрола епидемије allergy like симптома код деце на територији града
Крагујевца'' и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа
одређује се Никола Рибарић, в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности.
ВД НАЧЕЛНИКА,
Никола Рибарић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о
јавном здрављу („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), у вези са чланом 16. став 3.
и став 5. Правилника о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 94/19) и члана 181. став 1. Пословника Скупштине
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 16/21), на седници одржаној дана
_______2021. године, доноси
ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА
''ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЕПИДЕМИЈЕ ALLERGY LIKE СИМПТОМА КОД ДЕЦЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА''
1. Доноси се Програм ''Превенција и контрола епидемије allergy like симптома код деце
на територији града Крагујевца'' (у даљем тексту: Програм), који је предложио Институт за јавно
здравље Крагујевац, као носилац активности у области деловања јавног здравља за територију
града Крагујевца.
Програм ће се реализовати током 2022. године, представља програм из области јавног
здравља и саставни је део ове одлуке.
2. Спровођење Програма прати Савет за здравље града Крагујевца, даје мишљење на
Извештај о остваривању Програма и предлаже мере за његово унапређење.
3. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о доношењу Програма ''Превенција и контрола
епидемије allergy like симптома код деце на територији града Крагујевца'' садржан је у
одредбама члана 14. став 2. и члана 22. став 2. Закона о јавном здрављу (''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16) и члана 181. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца'', брoj 16/21), којима је прописано да јединица локалне
самоуправе доноси и финансира посебне програме из области јавног здравља за своју
територију, да јединице локалне самоуправе финансирају програме из области јавног здравља
за своју територију које спроводе институти и заводи за јавно здравље самостално или у
сарадњи са другим учесницима, као и да Скупштина града у вршењу своје надлежности доноси
одлуке, којима на општи начин уређује питања из своје надлежности. Чланом 16. став 3. и 5.
Правилника о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 94/19) прописано је да су програми из области
јавног здравља који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе усмерени ка
реализацији приоритета дефинисаних планом јавног здравља, као и на друге активности према
процени и могућностима носилаца и учесника у области јавног здравља и да се реализација
наведених програма спроводи директним уговарањем између јединица локалне самоуправе и
института, односно завода за јавно здравље у складу са надлежностима прописаним законом.
Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби доношења посебног програма из
области јавног здравља, имајући у виду да су алергије врло значајни јавноздравствени
проблем. Програм предвиђа да здравствено-васпитни рад обављају здравствени
професионалци Института за јавно здравље уз подршку партнерских организација на
територији града Крагујевца. Очекивани ефекти реализацијом овог Програма су: усвајање
знања, стицање вештина опште популацује пре свега родитеља и деце о трансмисији и
превенцији обољења, усвајање знања о значају токсокаријазе код деце са алегијама међу
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педијатрима, смањена удела allergy like стања у групи пацијената са алергијама, економске
уштеде РФЗО-у због смањења употребе лекова против алергије.
Институт за јавно здравље Крагујевац израдио је Предлог Програма, у складу са
приоритетима дефинисаним Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.
године са Акционим планом за спровођење Плана јавног здравља за период 2019-2026. године
(''Службени лист града Крагујевца'', број 13/19).
Циљеви Програма:
1. Детекција серопреваленце међу децом са алергијским симптомима на територији града
Крагујевца.
2. Утврђивање степена контаминације зелених површина на којима се деца најчешће играју (
Велики парк, Шумарице, Језеро Бубањ, Шумаричко језеро, Парк Илина вода, око већих
игралишта).
3. Доношење легислативе подупрете резултатима.
4.Постављање обавештавајућих табли и носача са кесама за прикупљање фецеса.
5. Смањење трошкова беспотребног лечења allergy like симптоматологије као алергија и
излечење оболелих.
Средства за реализацију Програма ''Превенција и контрола епидемије allergy like
симптома код деце на територији града Крагујевца'' обезбеђена су у буџету града Крагујевца.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:
У Крагујевцу,
2021.године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

У складу са чланом 22. Закона о јавном здрављу РС, достављамо Вам предлог
програма: „Превенција и контрола епидемије allergy like симптома код деце на територији
Града Крагујевца“ у циљу његовог разматрања од стране надлежног органа Града.

Директор ИЗЈЗ Крагујевац
Доц. др Драган Васиљевић
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УВОД
Алергије

су
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значајнији

јавноздравствени

проблем

на

глобалном

нивоу.

Према подацима Светске Здравствене организације, алергијски ринитис погађа 10-30%
популације;

сензитизација

на

стране

протеине

из

окружења

је

око

40%.

Око 10% деце годишње бива новодијагностиковано.
Toxocara canis и cati је интестинална нематода паса и мачака.
Toxocara canis је једна од најраспрострањенијих јавноздравствених и економски
значајних зоонотичких паразитоза заједничка за људе, псе, мачке и остале каниде посебно
лисице. Серопреваленција међу децом је посебно висока.
Људи су паратенични домаћини - код њих не долази до развоја адулта већ развој застаје
на

нивоу

ларве

која

лута

по

организму.

Хумана

инфекција

настаје

ингестијом

ембриониранихјаја или ларви домаћих или дивљих животиња.
Toxocariasis, обољење изавано паразитом Toxocara canis, и у мањем обиму Toxocara
cati, манифестује се као широк спектар клиничких синдрома- висцерална и окуларна ларва
мигранс, неуротоксокаријаза и allergy like симптоматологија тзв. латентна форма. Клинички
манифестну инфекцију неопхподно је потврдити серолошки или имиџинг техникама. Терапија
албендазолом или мебендазолом у комбинацији са кортикостероидима у потпуности и трајно
решава оболелог симптома.
Иницијативе за националну контролу токсокаријазе разликују се од земље до земље. У
Француској, у којој је доказано да 30% деце са дијагностикованим алергијама (уртрикарија,
астма, алергијски ринитис и дерматитис) има антитела према Toxocara canis и која су након
терапије антихелминтицима, решила и проблем „алергија“, уведена је строга регулатива
репродуктивне контроле, учестале дехелминтизације свих паса и мачака (и луталица и
љубимаца), као и закон за одлагање фецеса љубимаца, и обавезне хигијенске мере. Свако
дете са алергијом мора да буде тестирано на Toxocara canis/ Toxocara cati/аскаридозу па тек
онда на алергијске панеле пре увођења терапије.
У студији урађеној на територији Београда 2018.године показано је да је 85-99% зелених
површина контаминирано јајима Toxocara canis/ Toxocara cati. Студије серопреваленце међу
децом, као и тестирање земљишта у другим градовима није никад урађено.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМA
Циљеви програма су:
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1. Детекција серопреваленце међу децом са алергијским симптомима на теритирији
Крагујевца

2. Утврђивање степена контаминације зелених површина на којима се деца најчешће играју
(Велики Парк, Шумарице, Језеро Бубањ, Шумаричко језеро, Парк Илина вода, око већих
игралишта)

3. Доношење легислативе подупрте резултатима
4. Постављање обавештавајућих табли и носача са кесама за прикупљање фецеса
5. Смањење трошкова беспотребног лечења allergy like симптоматпологије као алергија и
излечење оболелих
АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
У циљу спровођења активности дефинишу се приоритетни програмски задаци за 2021.
годину и то:

1. Тестирање земљишта
2. Серолошко тестирање
3. Израда здравствено-васпитног материјала (препорука)
4. Израда предлога уредбе/закона о дехелминтизацији паса/мачака, одлагању фецеса
5. Организовање конференције за представнике медија у циљу упознавања јавности о
превентивним активностима.

6. Едукације у циљу превенције
ИНДИКАТОРИ И МЕТОДОЛОГИЈА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Програм је намењен општој популацији. Здравствено-васпитни рад обављали би
здравствени професионалци Института за јавно здравље Крагујевац уз подршку партнерских
организација на територији града. Програм би се спроводио током 2022. године.
Индикатори који ће се пратити:

1. Ниво антитела
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2. Степен загађења земљишта
3. Организовање конференције за представнике медија – 2
4. Број опште популације обухваћене здравствено.васпитним радом – 200 деце
5. Број израђених препорука – 5
6. Број анализа епидемиолошког надзора – 2
7. Број извештаја о реализацији програма – 2
8. Едукације у циљу превенције токсокаријазе /Примене стандардних мера за спречавање
инфекције и вакцинације - 2 едукације
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
•

Усвајање знања, стицање вештина

опште популације пре свега родитеља и деце о

трансмисији и превенцији обољења
•

Усвајање знања о значају токсокаријазе код деце са алергијама међу педијатрима

•

Смањење удела allergy like стања у групи пацијената са алергијама

•

Економске уштеде РФЗО-у због смањене употребе лекова против алергије

РИЗИЦИ ПО ПРОЈЕКАТ
Потенцијални ризици:
•

Немогућност

спровођења

здравствено-васпитних

активноси

због

новонастале

епидемиолошке ситуације
•

Слаб одазив циљне популације

•

Неадекватна сарадња са локалном заједницом.

•

Неадекватна сарадња са Скупштином града Крагујевца

•

Недостатак финансијских средстава

9

Начин превазилажења потенцијалних ризика:
•

Тражење нових финансијских извора

•

Склапање споразума са локалном заједницом

•

Одлагање спровођења активности због новонастале епидемиолошке ситуације

ПРАВНИ ОКВИР
Програм је у складу са средњорочним циљевима Министарства 1 и 2, као и:
•

Законом о јавном здрављу (''Сл. гласник РС'' бр. 15/16),

•

Законом о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр.107/05,72/09– др.закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15),

•

Законом о заштити становништва од заразних болести,

•

Наредбом

о

спровођењу

ванредне

препоручене

имунизације

против

COVID-19

("Службени гласник РС", број 155 од 24. децембра 2020.).
•

Статутом града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' број 25/15),

•

Законом о здравственом и социјалном осигурању,

•

Стратегијом о јавном здрављу,

•

Стратегијом за придруживање ЕУ,

•

Стратегијом одрживог развоја,

•

Миленијумским циљевима УН,

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА
•

Континуирана сарадња са кључним појединцима и партнерским организацијама у
заједници.

•

Опредељење додатних финансијских средстава за превентивне активности на нивоу
локалне заједнице.
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•

Превентивне програме спроводити у континуитету.

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Износ за 2022. годину

Опис активности

(у РСД)

Припрема материјала и реализација здравствено васпитног рада

110.000,00

Узорковање земљишта и крви

30.000,00

Дескриптивно епидемиолошка анализа прикупљених података

195.000,00

Стални трошкови

70.000,00

Припрема конференције за представнике медија

25.000,00

Набавка тестова

600.000,00

Укупни трошкови

1.030.000,00

Финансијска средства која се потражују од Скупштине Града Крагујевца за реализацију
програмског задатка у 2022. години, износе 1.030.000,00 динара.
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА
Институт

за

јавно

здравље

Крагујевац,

Николе

Пашића

1,

34000

Крагујевац;

Доц. др Драган Васиљевић
ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА

1. лекар специјалиста епидемиологије – 3
2. лекар специјалиста хигијене – 2
3. лекар специјалиста медицинске микробиологије - 3
4. лекар специјалиста имунологије – 1
5. високи струковни техничар – 4
6. струковни санитарно еколошки инжењер – 5
7. санитарни/ лабораторијскитехничар - 7
В. Д. ДИРЕКТОРА ИЗЈЗ КРАГУЈЕВАЦ
ДОЦ. ДР ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ,с.р.
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