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И З В Е Ш Т А Ј  

 

О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

 Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски Карловци (у 

даљем тексту: Штаб) израђује се да би се сагледао степен досадашњих реализованих 

активности, планираних на основу донетих аката општинског штаба и наређења 

Републичог штаба за ванредне ситуације и дефинисали проблеми који су присутни у 

реализацији прописаних обавеза субјеката система заштите и спасавања на територији 

општине, са основним циљем да се створе услови за брзо реаговање и спасавање у 

ванредним ситуацијама (давање првог одговора на опасности, које угрожавају 

становништво, материјална добра и животну средину), предложе мерe и активности на 

отклањању истих и подигне на виши ниво степен одговорности сваког субјекта и 

деловање у складу са важећим прописима. 

 Општински штаб, образован је на основу: 

- члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09); 

- члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

("Сл.гласник Р.Србије" бр.98/2010 и 17/12);   

- члана 40. Став 1. тачка 20. Статута општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 12/08 и 17/12);  

- Одлуке о образовању Општинског штаба  за ванредне ситуације на територији 

општине Сремски Карловци број: 020-31/2012-I/1, коју је донела Скупштина 

општине Сремски Карловци на 4. седници одржаној 12. децембра 2012. године; 

- Измене и допуне на исту Одлуку, која је донета на 9. седници Скупштине 

општине Сремски Карловци, дана 29.08.2013. године; 
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- Измене и допуне на исту Одлуку, која је донета на 17. седници Скупштине 

општине Сремски Карловци, дана 10.12.2014. године; 

- Измене и допуне на исту Одлуку, која је донета на 7. седници Скупштине 

општине Сремски Карловци, дана 28.12.2016. године; 

- Измене и допуне на исту Одлуку, која је донета на 18. седници Скупштине 

општине Сремски Карловци, дана 18.04.2018. године; 

- Измене и допуне на исту Одлуку, која је донета на 23. седници Скупштине 

општине Сремски Карловци, дана 29.10.2018. године. 

У току 2018. године одржане су две редовне седнице Штаба и то 16. октобра и  19. 

новембра 2018. године. 

 

Прва редовна седница одржана је са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Штаба за ванредне ситуације 

Општине Сремски Карловци; 

2. Разматрање нацрта Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Општине 

Сремски Карловци за 2017. годину; 

3. Разматрање нацрта Плана рада Штаба за ванредне ситуације Општине Сремски 

Карловци за 2018. годину; 

4. Разматрање и доношење Закључка о измени састава Општинског штаба за 

ванредне ситуације Општине Сремски Карловци; 

5. Разматрање и доношење Закључка о постављању повереника и заменика 

повереника цивилне заштите општине Сремски Карловци; 

6. Упознавање Штаба са саставом јединице цивилне заштите опште намене и 

давање сагласности на њен састав од стране Команданта Штаба; 

7. Информација о покретању процедуре за израду Процене угрожености и  

планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

8. Разно. 

 

Најважнији закључци Штаба са седнице: 

- Општински Штаб за ванредне ситуације дао је сагласност на Извештај о раду 

Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину и План рада Штаба за ванредне 

ситуације за 2018. годину; 

- Општински Штаб за ванредне ситуације предложио је доношење Закључка о 

измени састава Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Сремски 

Карловци; 

-  Општински Штаб за ванредне ситуације донео је Решење о постављању 

повереника и заменика повереника цивилне заштите општине Сремски 

Карловци; 

- Општински Штаб за ванредне ситуације донео је Решење о саставу јединице 

цивилне заштите општине Сремски Карловци; 

- Израдити Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа на 

територији општине Сремски Карловци, у складу са прописаном процедуром и 

склопљеним уговором; 

- Реализовати све задатке из наложених мера од стране Инспекције Управе за 

ванредне ситуације Новог Сада, а носиоцима реализације ових задатака 

пружити сву потребну помоћ. 
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Друга редовна седница одржана је са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Штаба за ванредне ситуације 

Општине Сремски Карловци; 

2. Анализа стања, спремности и припрема субјеката за надолазећи зимски период; 

3. Разно. 

 

У оквиру припрема за предстојећу зимску сезону Штаб је упознат са следећим: 

 

- Дана 01.11.2018. године извршена је смотра припремљености ЈКП ,,Белило“ из 

Сремских Карловаца за предстојећу зимску сезону. Екипу која је вршила смотру 

водио је заменик команданта Штаба, а на смотри је констатовано да је ЈКП 

,,Белило“ предузело све потребне мере и да је предузеће припремљено за 

предстојећу зимску сезону. 

- Члан Штаба из  ЈКП ,,Белило“ Сремски Карловци је информисао чланове Штаба 

да су извршене све припреме за предстојећи зимски период у Јавном 

комуналном предузећу, да је израђен План организације рада ЈКП ,,Белило“ на 

одржавању саобраћајница у зимском периоду 2018/2019. године, те да су сви 

путни правци сврстани у три категорије, да ће се у складу са Планом, водећи 

рачуна о значају путних праваца и чишћење истих од снега и леда и спречавање 

стварања поледице и посипање индустријске соли вршити по планираним 

приоритетима. Такође, Планом је предвиђено, зависно од временских услова, 

три степена приправности од кућног дежурства до ангажовања 100% 

предвиђене механизације и људства. Механизација Јавног комуналног 

предузећа је исправна и припремљена за овај задатак, радници су обучени и 

оспособљени за рад у зимским условима и упознати са начином ангажовања у 

појединим ситуацијама. Предузеће има обезбеђене довољне количину соли и 

ризле. У складу са ситуацијом, по потреби, реализоваће се сукцесивно набавка 

нових количина. 

- Члан Штаба из Црвеног крста Сремски Карловци  је информисао чланове 

Штаба да у Црвеном крсту има резерве количине хране за 100 људи за два дана. 

Народна кухиња  спрема тридесетак топлих оброка за социјално угрожена лица, 

да располажу резервама ћебади, врећа за спавање, тањира и прибора за јело. 

Такође, Штаб је упознат, да се у случају ванредне ситуације за пружање помоћи 

угроженим особама на рубним подручјима у  Црвеном крсту може припремати 

топли оброк, али је потребно решити превоз истог. 

 

Најважнији закључци са седнице Штаба: 

- Штаб је прихватио План организације рада ЈКП ,,Белило“ на одржавању 

саобраћајница у зимском периоду 2018/2019. године и припремљеност органа 

Општине Сремски Карловци за предстојећу зимску сезону; 

- Да се, превоз хране и осталих потребних ствари за пружање помоћи угроженим 

особама на рубним подручјима у случају  ванредне ситуације  решава 

свакодневно, у складу са ситуацијом;  

- Да је за смештај људи, у случају ванредних ситуација, одређен објекат 

,,Соколски дом“.   

 

У реализацији послова заштите и спасавања, сарадња са органима, организацијама и 

службама била је на добром ниво.  
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У месецу новембру у ОШ ,,23 Октобар“ Сремски Карловци у сарадњи са Управом за 

ванредне ситуације у Новом Саду, а у организацији невладине организације ,,Caritas“, 

за ученике и запослене у Школи реализовано је предавање по теми ,, Заштита животне 

средине и превенција последица природних несрећа“. Предавању су присуствовали 

ученици од 5. – 8. разреда. 

  

У месецу децембру, а у организацији ,,Агенције за безбедност саобраћаја“ Београд, за 

за запослене у Општинској управи реализовано је предавање из прве помоћи. 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Добијени задаци у 2018. години од стране Републичког штаба за ванредне 

ситуације, Сектора за ванредне ситуације и Управе за ВС у Новом Саду су 

извршени а извештаји редовно достављани. 

2. Настављен је рад на изради и доношењу Планова, из надлежности Општине, у 

складу са Законом о ванредним ситуацијама, односно Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

 

У 2019. години потребно је: 

1. Са ангажованим лиценцираним лицем наставити израду Планова које тражи 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(,,Службени гласник РС“, број 87/2018) и то: 

- Процену ризика од катастрофа на територији Општине Сремски Карловци; 

- План заштите и спасавања у ВС за територију Општине Сремски Карловци. 

 

2. Област заштите и спасавања, односно организацију и функционисање Штаба за 

ванредне ситуације општине Сремски Карловци усагласити са новим законским 

и подзаконским прописима, Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС“, број 87/2018). 

 

У складу са чланом 43. став 1. тачка 12 Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, („Службени гласник РС“, број 87/18), Општински 

штаб израдио је Годишњи извештај о раду за 2018. годину и исти подноси Скупштини 

општине на усвајање. 

 

 

ПРОСЛЕДИТИ:        К О М А Н Д А Н Т  

- Скупштини општине  

- Кабинету председника општине   Ненад Миленковић,c.p. 

- Начелнику Општинске управе 

- Председнику Скупштине општине 

- Општинском већу 
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Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци      

Скупштина општине  

Сремски Карловци 

Број: 8- 4/2019-I/1 

Дана: 28.марта 2019. године 

Сремски Карловци 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама (''Службени  гласник РС'' број 87/2018) , члана 14. 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник 

РС'' број 98/2010) и члана 44. став 1. тачка 59. Статута општине Сремски Карловци 

(''Службени лист општине Сремски Карловци'' број   7/2019) Скупштина општине 

Сремски Карловци је на својој  28. седници од 28.марта  2019.године,   разматрала  

Извештај о раду  Општинског штаба за ванредне ситуације  Сремски Карловци за 

2018.годину и по истом донела следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извештаја о раду  Општинског штаба за ванредне ситуације 

Сремски Карловци за 2018.годину 

 

I 

 

Усваја се Извештај о раду  Општинског штаба за ванредне ситуације  Сремски 

Карловци за 2018.годину. 

II 

 

  Овај закључак ће се објавити у ''Службеном листу Општине Сремски 

Карловци''. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

              Александар Цвјетковић,c.p. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци      

Општински штаб за ванредне ситуације 

Број: 8-2/12/2019-VII 

Дана: 13.02.2019. године 

Сремски Карловци 

 

 

ПЛАН РАДА  

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

I. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2019. годину обухвата:  

- Задатке  Општинског  штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) и 

утврђене непосредне изворне надлежности  Штаба, које су прописане  Законом 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

("Службени гласник Републике Србије", 87/2018), Уредбом о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник Републике Србије", 

број 98/10), Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите  на 

територији општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, број 12/11). 

- Задатке, који су Законом прописани или наложени од стране виших органа, а из 

надлежности су јединице локалне самоуправе, где Штаб учествује као 

координатор, предлагач и иницијатор. 

-  Задатке, који нису реализовани на основу Плана рада Општинског штаба за 

ванредне ситуације за 2018. годину.  

План рада обухвата  период  јануар - децембар 2019. године и  заснива се на 

постојећим законским прописима.  

II. Тежишни задаци Општинског штаба за ванредне ситуације у 2019. години 

-  Израда Проценe ризика од катастрофа за територију Општине Сремски 

Карловци; 

- Израда планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију 

општине Сремски Карловци; 

- Усаглашавање области заштите и спасавања, односно организације и 

функционисање Штаба за ванредне ситуације општине Сремски Карловци са 

новим законским и подзаконским прописима (Закон о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, ,,Службени гласник РС“, број 

87/2018); 

- Израда Плана заштите од поплава од вода II реда; 

- Активности које се односе на координацију субјеката заштите и спасавања на 

територији општине Сремски Карловци; 

- Континуирано  информисање становништва и свих субјеката заштите и 

спасавања у вези предузимања мера и реализацији задатака цивилне заштите и 
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- Друге задатке, које наложи: Министарство унутрашњих послова - Сектор за 

ванредне ситуације, Републички штаб за ванредне ситуације и Окружни штаб за 

ванредне ситуације. 

 

 

III. Оперативни део годишњег плана  

Р.Б.  Садржај рада активност  Носилац активности  Сарађује  Рок  

1  2  3  4  5  

1.  

Разматрање и достављање  

Скупштини општине Сремски 

Карловци на усвајање  нацрта 

Извештаја о раду Општинског 

штаба за ванредне ситуације за 

2018. годину. 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања, 

у складу са чл. 7. Одлуке о 

организацији и 

функционисању цивилне 

заштите на територији 

општине Сремски Карловци 

(„Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 

12/11) -Одељење за друштвене 

делатности и  Штаб за ВС. 

Управа за 

ванредне 

ситуације у 

Новом Саду 

I квартал 

2019.год. 

  

2.  

Разматрање и достављање  

Скупштини општине Сремски 

Карловци на усвајање  нацрта 

Плана рада Општинског штаба 

за ванредне ситуације за 2019. 

годину 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

и Штаб за ВС. 

Управа за 

ванредне 

ситуације у 

Новом Саду 

I квартал 

2019.год  

3. 

Провера састава стручно – 

оперативних тимова за 

извршавање специфичних 

задатака заштите и спасавања, 

повереника и јединица ЦЗ 

Надлежна организациона 

јединица Општинског 

органа управе задужена за 

обављање послова заштите 

и спасавања 

Субјекти који 

спроводе мере 

заштите и 

спасавања 

I квартал 

2019. год. 

4. 

Разматрање Извештаја о 

реализацији задатака у зимском 

периоду 2018/2019. годину на 

територији општине Сремски 

Карловци 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

Субјекти 

ангажовани на 

реализацији 

задатка 

I квартал 

2019. год. 

5. 

Разматрање Извештаја о 

предузетим мерама заштите од 

пожара и организацији 

превентивних мера заштите од 

пожара на територији општине 

Сремски Карловци 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

Субјекти 

ангажовани на 

реализацији 

задатка; Управа за 

ванредне 

ситуације у 

Новом Саду 

II квартал 

2019. год. 

6.  

Разматрање и давање мишљења 

на предлог Процене ризика од 

катастрофа на територији 

општине Сремски Карловци 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

Општински 

органи управе из 

своје 

надлежности, 

УВС Нови Сад 

у складу са 

задатим 

роковима 

надлежниих 

органа 

7.  Разматрање и давање мишљења Надлежна организациона Општински у складу са 
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на документе Плана заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама на територији 

општине Сремски Карловци 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

органи управе из 

своје 

надлежности, 

УВС Нови Сад 

задатим 

роковима 

надлежниих 

органа 

1 2 3 4 5 

8. 

Разматрање и давање мишљења 

на документе Плана заштите од 

поплава од вода II реда 

Надлежна организациона 

јединица Општинског органа 

управе задужена за обављање 

послова заштите и спасавања 

Општински 

органи управе из 

своје 

надлежности, ЈВП 

,,Воде 

Војводине“. 

у складу са 

задатим 

роковима 

надлежниих 

органа 

9. 

Разматрање извештаја о 

предузимању превентивних и 

оперативних мера и извршеним 

припремама за заштиту и 

спасавање и спремности зимске 

службе за деловање у сезони 

2019/20. 

Надлежна организациона 

јединица Општинског 

органа управе задужена за 

обављање послова заштите 

и спасавања 

Општински 

органи управе из 

своје 

надлежности,  

ЈКП  ,,Белило“. 

IV квартал 

2019. год 

10. 

Усаглашавање области заштите 

и спасавања, односно 

организације и функционисање 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Сремски Карловци са 

новим законским и 

подзаконским прописима 

Надлежна организациона 

јединица Општинског 

органа управе задужена за 

обављање послова заштите 

и спасавања 

Општински 

органи управе из 

своје 

надлежности 

у складу са 

задатим 

роковима 

Закону. 

IV. Поред наведених задатака, Штаб ће у 2019. години, извршавати и друге задатке који нису 

саставни део овог плана, а произилазе из  налога Републичког штаба за ванредне ситуације и 

других надлежних органа. Предузимаће адекватне мере из своје надлежности у циљу 

правовременог реаговања на опасности, које могу угрoжавати становништво, материјална 

добра и животну средину на територији општине Сремски Карловци.                                                                                     

V. Годишњи план рада Штаба за 2019. годину, након усвајања од стране Скупштине општине 

Сремски Карловци, објавиће се у Службеном листу општине Сремски Карловци.  

VI. У складу са чланом 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама, („Службени гласник РС“, број 87/18), Општински 

штаб израдио је годишњи план рада за 2019. годину и исти подноси Скупштини 

општине на усвајање.                                                            

 

                                                                                                                 

ПРОСЛЕДИТИ:        К О М А Н Д А Н Т  

- Скупштини општине  

- Кабинету председника општине               Ненад Миленковић,c.p. 

- Начелнику Општинске управе 

- Председнику Скупштине општине 

- Општинском већу 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци      

Скупштина општине  

Сремски Карловци 

Број: 8- 5/2019-I/1 

Дана: 28.марта 2019. године 

Сремски Карловци 

 

 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама (''Службени  гласник РС'' број 87/2018) , члана 14. 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник 

РС'' број 98/2010) и члана 44. став 1. тачка 59. Статута општине Сремски Карловци 

(''Службени лист општине Сремски Карловци'' број   7/2019) Скупштина општине 

Сремски Карловци је на својој  28. седници од 28.марта  2019.године,   разматрала  

Предлог плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације  Сремски Карловци за 

2019.годину и по истом донела следећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски 

Карловци за 2019.годину 

 

I 

 

Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски 

Карловци за 2019.годину. 

 

II 

 

 

 

  Овај закључак ће се објавити у ''Службеном листу Општине Сремски 

Карловци''. 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

    Александар Цвјетковић,c.p. 
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