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Подаци о правном лицу које је израдило процену
Назив правног лица
SPECIAL SECURITY
Правна форма
Друштво с ограниченом одговорношћу (д.о.о.)
Подаци о седишту:
1. Држава
1. Република Србија
2. Град
2. Нови Сад
3. Поштанскиброј
3. 21000
4. Адреса
4. Новосадског сајма 3/4/6
Порески индетификациони број (ПИБ)
108873885
Матични број (МБ)
21084905
Шифра делатности
8010 – делатност приватног обезбеђења
Име и презиме одговорног лица
Владимир Лукић
1. телефон мобилни
1. +381 (0) 64-300-74-74
2. телефон фиксни
2. +381 (0) 21-301-18-46
3. е-mail
3. office@specialsecurity.rs
4. wеb site
4. www.specialsecurity.rs
Назив банке и број рачуна
ERSTE Bank
340-11021477-83
Обвезник ПДВ-а
Да
Лого
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ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл.
гласник РС, бр. 87/2018) а у складу с Упутством о методологији за израду процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 18/17), Општина Сремски Карловци приступа
изради Процене ризика од катастрофа.
У ту сврху ангажована је компанија Special Security d.o.o. која испуњава Законом прописане
услове за обављање претходно наведеног посла. Процена се израђује у складу са следећим
законима и подзаконским актима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл.
гласник РС, бр. 87/2018);
Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018);
Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. гласник РС, бр.
54/2015);
Законом о националним парковима (Сл. гласник РС, 84/15);
Законом о заштити природе (Сл. гласник РС, бр 36/2009 и 88/2010);
Законом о одбрани од града (Сл. гласник РС, бр. 54/2015);
Закона о шумама (Сл. гласник РС, бр. 30/10,93/12 и 89/15);
Закон о водама (Сл. гласник РС, бр 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018);
Наредба о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, са
оперативним планом за одбрану од поплава за 2019. годину (Сл. гласник РС, бр.
14/2019);
Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 8/2011);
Методологија за израду процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр.
18/2017-3).
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СКРАЋЕНИЦЕ
nm
Акт
АП
ВСЈ
МУП
НП
ОСК
Процена
РС
РХМЗ
СК
СП
СРП
ТНГ
ТС

Надморска висина
Акт процене ризика од катастрофа
Аутономна покрајина
Ватрогасно – спасилачка јединица
Министраство унутрашњих послова
Национални парк
Општина Сремски Карловци
Процес Процене ризика од катастрофа
Република Србија
Републички хидрометеоролошки завод
Насеље Сремски Карловци
Споменик природе
Специјални резерват природе
Течни нафтни гас
Трафостаница
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1. УВОД
ОСК налази се у Јужнобачком округу, а припада географској регији Срем. СК су једино
насеље у ОСК. ОСК је најмања општина у АП Војводини и заузима површину од 51km2
(Табела 1). Територија ОСК обухвата део НП Фрушка гора и СРП Ковиљско –
петроварадински рит, који представљају подручја од међународног значаја за очување
биолошке разноврсности. Река Дунав протиче кроз територију општине и представља
еколошки коридор од међународног значаја (Слика 1).
Табела 1: Биланс површина у ОСК

Основна намена коришћења земљишта
1.
2.
3.
4.

Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Водно земљиште
Грађевинско земљиште

Постојеће стање
П у ha
1.917,51
1.749,49
436,99
950,33

%
37,95
34,61
8,64
18,80

Слика 1: ОСК са НП Фрушка гора и СРП Ковиљско – петроварадински рит1

1

Покрајински завод за заштиту природе
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Идентификација опасности од катастрофа

1.1.1. Земљотреси
По картама сеизмичког хазарда Сеизмолошког Завода Србије, подручје АП Војводине –
територија ОСК је у зони с макросеизмичким интензитетом 7-8о према Европској
макросеизмичкој скали (ЕМС-98), за повратни период oд 475 година. У односу на структуру
и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. У смислу
интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се за 7о манифестовати силан
земљотрес, а за 8о штетан земљотрес, који могу нанети нежељене штетне последице по
штићене вредности.
1.1.2. Одрони, клизишта и ерозија
Специфичан проблем на територији ОСК представљају клизишта и ерозијe, у периодима
повећаних падавина или у деловима насеља где није адекватно регулисано одвођење вода.
Настанак клизишта и ерозија представља могућност настанка материјалне штете,
угрожавања културних добара, као и могућност угрожавања живота људи. Подручје десне
долинске стране Дунава највише је угрожено клизањем земљишта, тзв. Дунавски тип
клизишта, тако да је одређени део овог простора угрожен овим природним процесом.
Клизишта су евидентирана и у насељима. Ерозија се јавља у долинама потока, који имају
бујични карактер и на којима није урађена регулација корита.
1.1.3. Поплаве
Територија општине заштићена је од великих вода Дунава. Изграђени одбрамбени насип и
висока обала штите само насеље од поплава. Проблем уређења бујичних потока и одвођења
атмосферских вода с урбаног слива веома је изражен. Најзначајнији бујични токови су
Ешиковачки, Дока поток (привременог карактера), Селиштански и Липовачки поток. Ушћа
ових потока под директним су утицајем Дунава, што при појави високих водостаја и великих
протока угрожава терене непосредно уз потоке.
Концепција одвођења унутрашњих вода са градског подручја заснива се на подели на воде
које се гравитационо уливају у Дунав при свим условима и воде које се, при високим
водостајима Дунава, евакуишу пумпањем. Може се закључити да је подручје ОСК заштићено
од великих вода Дунава, али је проблем уређења бујичних потока и одвођења атмосферских
вода с урбаног слива веома изражен.
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1.1.4. Екстремне временске појаве
1.1.4.1. Велике кличине падавине
Гранична вредност за веома опасну екстремну временску појаву велике количине падавина
која доводи до значајних последица по све штићене вредности, јесте дневна количина
падавина већа од 30mm, која се излучује у току 24 сата. Средњи годишњи број дана с
количином падавина већом од 30mm на територији ОСК креће се између 1,1 и 2.
1.1.4.2. Град
Град се јавља у току лета, најчешће у поподневним и вечерњим сатима, када је уздизање
топлог и влажног ваздуха најинтензивније. Појава града на некој локацији траје од неколико
десетина секунди до десетак минута. Врло је ретка ситуација, мада је могућа, да град траје
неколико десетина минута.
Подаци о појави града на територији ОСК анализирани су на основу података са 2
противградне станице. Вредност средњег годишњег броја дана са градом (честина града) по
противградним станицама је 0,5 дана. Значи да се на појединој станици, у просеку, сваке
друге године може очекивати град. На целој територији ОСК, просечан годишњи број дана
са градом износи 1,3 што је довољно да би се нанела штета по штићеним вредностима, а
највише по пољопривредном културама, воћњацима и виноградима.
1.1.4.3. Олујни ветар
Олујни ветар је екстремна временска појава ветра јачине веће од или једнаке 8Bf (Бофора),
односно интензитета већег од или једнаког 17,2m/s (62km/h). Већа учесталост појаве олујног
ветра јавља се током пролећа и зиме. Tоком године има 11 просечних дана с олујним ветром.
1.1.4.4. Мећава, снежни наноси и поледице
Мећава је екстремна временска појава (жестока зимска олуја), у трајању од најмање 3 сата,
праћена температуром ваздуха испод 0°С и веома јаким ветром који подиже снег с тла и
смањује видљивост на мање од 1km.
Поледица је екстремна временска појава глатке приземне ледене превлаке, углавном
транспарентне, која настаје слеђивањем прехлађених капљица кише или росуље при додиру
са чврстим предметима и јавља се како на водоравним (укључујући тло) тако и на нагнутим
површинама.
Снежни нанос је екстремна временска локализована појава снега наталоженог, услед ветра,
на препреку или неравнину на тлу.
Просечан годишњи број дана са снежном мећавом на територији ОСК је 0,27, док просечан
годишњи број дана са поледицом износи 2,74.
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1.1.4.5. Топли талас
Топлотни талас је екстремна временска појава, у трајању од најмање три узастопна дана
током које је максимална дневна температура ваздуха изнад вредности деведесетог
перцентила максималне температуре ваздуха за посматрано подручје. Просечан годишњи
број дана с топлотним таласом током летње сезоне на територији ОСК износи 19,9.
1.1.4.6. Хладни талас
Хладни талас је екстремна временска појава, у трајању од најмање три узастопна дана, током
које је минимална дневна температура ваздуха испод десетог перцентила минималне
температуре ваздуха за посматрано подручје. Просечан годишњи број дана с хладним
таласом током зимске сезоне на територији ОСК износи 15,3.
1.1.4.7. Суша
Суша је екстремна временска појава која настаје када падавине значајно одступају од
просечних вредности на одређеном подручју и јавља се у свим климатским зонама. Суша се
јавља у свим годишњим добима, али највеће штете проузрокује летња суша коју најчешће
прате периоди с високом температуром (топлотни таласи) и ниском релативном влажношћу
ваздуха. У таквим условима испаравање је интензивно и повећан је интензитет сунчевог
зрачења, што доводи до нарушавања водног биланса биљака и увелости вегетације.
Установљено је да се пролећна суша јављала 4 године, а летња 9 у периоду од 35 година.
1.1.5. Недостатак воде за пиће
ОСК се снабдева водом из система градског водовода Новог Сада. Водоводна мрежа има
укупну дужину 32km. Изграђена су два резервоара. Мрежом је прекривено 95% насеља.
У погледу квалитета воде за пиће јавних бунара, ОСК доставила је резултате испитивања
физичко-хемијских својстава воде током 2016. године. Сви испитивани узорци у погледу
микробиолошке исправности одговарају нормама према Правилнику о хемијској
исправности воде за пиће. Према резултатима физичко-хемијских анализа, сви узорци воде за
пиће здравствено су исправни.
1.1.6. Епидемије и пандемије
У ОСК није присутна опасност од епидемија и пандемија које би имале неприхватљив ризик
по штићене вредности.
1.1.7. Биљне болести
У ОСК није присутна опасност од биљних болести које би имале неприхватљив ризик по
штићене вредности.
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1.1.8. Болести животиња
У ОСК није присутна опасност од болести животиња које би имале неприхватљив ризик по
штићене вредности.
1.1.9. Пожари и експлозије, пожари на отвореном
Могућност настанка пожара је већа у урбаним срединама, с већом густином насељености,
као и код производних објеката и складишта робе и материјала с веома високим пожарним
оптерећењем и сл. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима. На подручју НП Фрушка гора
опасност од пожара присутна је нарочито у летњим месецима, када је број посетилаца
(излетника) већи, а самим тим и могућност појаве пожара израженија. На подручју СРП
Ковиљско – петроварадински рит јавља се опасност од пожара – паљења трске у пролећном и
летњем периоду године. Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне
непогоде, не може се искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на
плану заштите.
На територији Општине присутно је једно СЕВЕСО постројење, које представља највећу
потенцијалну опасност по штићене врдности.
1.1.10. Нуклеарни и радиолошки акциденти
У ОСК није присутна опасност од нуклеарних и радиолошких акцидената.
1.2.

Прелиминарна идентификација опасности по штићене вредности

На ОСК могу да утичу следеће опасности приказане у Табели 2:
Табела 2: Опасности које имају могуће последице по штићене вредности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОПАСНОСТИ
Земљотрес
Клизишта, ерозије, одрони
поплаве
Екстремене временске појаве
град
Недостатак воде за пиће
Епидемије и пандемије
Биљне болести
Болести животиња
Пожари и експлозије, пожари на

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСИ
Могуће последице
Могуће последице
Могуће последице
Могуће последице
Не очекују се последице
Не очекују се последице
Не очекују се последице
Не очекују се последице
Могуће последице
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Не очекују се последице

На основу резултата прелиминарне анализе, изведен је закључак да се обавља процена
ризика од следећих опасности:
1. Земљотреси;
2. Клизишта, ерозије;
3. Поплаве;
4. Екстремне временске појаве – град;
5. Пожари и експлозије, пожари на отвореном.
Проценa ризика од катастрофа за ОСК је основни документ за израду Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама.
Циљ Процене је идентификација опасности, извора и облика угрожавања, могућих ефеката и
последица. За евидентирање идентификованих опасности, прелиминарну анализу
потенцијалних опасности и процену ризика, примењују се одредбе прописане Упутством о
методологији за израду процене угрожености и плановa заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама (Сл. гласник РС, број 18/17).
Процена обухвата територију ОСК, поједине објекте и локације, који могу бити угрожени
елементарним непогодама и другим несрећама и узроковати негативне последице по живот и
здравље људи, животну средину и материјална и културна добра, као и по ширу заједницу и
околину у случајевима поремећаја или прекида рада.
Процена садржи:
1. Увод;
2. Општи део;
3. Посебан део;
4. Закључак;
5. Прилози.
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2. ОПШТИ ДЕО
2.1.

Положај и карактеристике територије
2.1.1. Географски положај насеља

ОСК се налази у АП Војводина, на северу РС. ОСК се на северу граничи са градом Новим
Садом, на југоистоку с Општином Инђија, на југу с Општином Ириг, а са западне стране с
Општином Петроварадин (Слика 2). ОСК је удаљена 11km од Новог Сада на северозападу, а
78km од Београда на југоистоку. ОСК је најмања општина у РС, површине 51km2.

Слика 2: Положај ОСК у АП Војводини

У табели 3 су приказани општи подаци о ОСК:
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Табела 3: Општи подаци о ОСК2

Град
– Површи
oпштина
на, km2
Сремски
Карловци

51

Број
насеља

1

Становништво,
стање 30.06.2017.
Катастарск
на
1 е општине
укупно
km2
8.431

165

Регистроване
месне
заједнице

Месне
канцелар
ије

-

-

1

Кроз ОСК са северне према источној страни протиче река Дунав, а на истоку обухвата део
СРП Ковиљско – петроварадински рит и на западу део НП Фрушка Гора (Слика 3).
Рељеф ОСК представља алувијална раван, насталу од реке Дунав и брдовито – планински
терен Фрушке горе. Присутна је велика разлика у надморској висини подручја, а креће се од
76m, на колико се налази алувијална раван Дунава, до 480m надморске висине планинског
венца Фрушке горе. Само насеље је на 102m надморске висине.

Слика 3: Просторни план ОСК – Намена простора3
2

http://www.stat.gov.rs/
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НП Фрушка гора налази се на западној страни ОСК, пружајући се правцем исток – запад,
дужином од ≈ 80km, док је њена највећа ширина у централном делу и износи 15km и захвата
површину од 25.525km². Највиши врх је Црвени чот (539m), а остали значајни врхови су
Стражилово (321m), Иришки венац (451m) и Велики градац (471m). Долине и падине
Фрушке горе прекривене су ливадама, пашњацима и житним пољима. На падинама су
воћњаци и виногради, а делови виши од 300m обрасли су густом листопадном шумом.
СРП Ковиљско – петроварадински рит налази се на левој и десној обали реке Дунав, односно
у североисточном подножју Фрушке горе. Представља јасно омеђен и компактан ритски
комплекс који се целом површином налази у плавном подручју реке Дунав (небрањени део).
Резерват се састоји од две одвојене целине које повезује ток реке Дунав. Петроварадински
рит чини мању целину Резервата и налази уз десну обалу Дунава, док знатно већи део
Резервата, који је смештен уз леву обалу Дунава, чини Ковиљски рит, на који се надовезује
Крчединска ада и део Гардиновачког рита. Од укупне површине резервата, шуме чине 69%,
ливаде 15% и водена површина захвата 8%.
На слици 4 је представљен приказ коришћења земљишта и функционалних урбаних
подручја.

3

http://www.zavurbvo.co.rs/images/planovi/karlovci.jpg
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Слика 4: Коришћење земљишта и функционална урбана подручја4

2.1.2. Хидрографске карактеристике
Река Дунав и његов обалски појас с насипом чине еколошки коридор од међународног
значаја. Потоци (Селиште, Ешиковачки/Стражиловски поток, поток Липовац и Матеј)
представљају локалне еколошке коридоре.
Кроз територију општине протиче Дунав с просечним падом од 42,5mm/km, а сама река је
реципијент вода из фрушкогорских потока, као и сувишних атмосферских вода из самог
насеља.
Карактеристични нивои Дунава на профилу код ушћа Стражиловачког потока су:
- средња вода 74,20 mНВ, и
- стогодишња велика вода 79,04 mНВ.5
Ниски пловни ниво износи 72,22 mНВ, а високи пловни ниво 77,27 mНВ.

4

http://195.222.96.93//media/Slike/koriscenje%20zemljista%20i%20urbana%20podrucja.jpg

5

http://sremskikarlovci.rs/wpcontent/uploads/2017/04/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%9F%D0%9F%D0%9F
%D0%9F%D0%9D%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BF%D1%80%
D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%9A%
D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.pdf
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Ушћа потока под директним су утицајем високих вода Дунава, што при појави високог
водостаја и великих протока потока представља опасност за околне високе обале потока и
кориснике уз поток.
За само насеље СК највећи утицај имају Ешиковачки и поток Дока јер протичу кроз само
насеље СК. Ешиковачки поток, као један од највећих фрушкогорских потока, протиче кроз
центар насеља, а повезаност са Дунавом условила је неопходност регулисања овог потока
(Табела 4).
Табела 4: Основне физичке и хидрографске карактеристике потока у ОСК
Поток
Селиште
Дока
Стражиловачки/
Ешиковачки
Липов
Матеј

4,40
0,80

Надморска
висина
ушћа
(mnv)
78,00
75,00

Надморска
висина
врха
(mnv)
315,00
224,00

9,80

9,60

76,00

503,80

235,20

5,60
2,00

5,40
1,30

78,00
78,00

328,00
250,00

189,60
190,20

Површина
слива
(ha)

Обим
слива
(km)

Дужина
слива
(km)

Дужина
тока
(km)

713
81

11,60
5,80

4,80
2,00

1.377

20,40

814
175

13,20
6,80

Средњи
пад слива
(‰)
163,10
141,40

Подземне воде
Подземна вода оријентисана је према Дунаву, а на њену обилност указује знатан број чесми
на простору насеља, које углавном имају воду, као и местимично неконтролисано излажење
воде из канализације.
Атмосферске воде
Атмосферске воде се преко зацевљене или отворене уличне канализационе мреже одводе
према Стражиловачком потоку и потоку Дока, односно, ка крајњем реципијенту - Дунаву. У
оквиру система функционише црпна станица атмосферских вода Калиште која се налази у
непосредној близини насипа.
2.1.3. Метеоролошко – климатске карактеристике6
Клима ОСК је умерено – континентална, с израженим годишњим добима. Најхладнији месец
је јануар, с просечном температуром од 0,2ºС, док је најтоплији месец јул, с температуром од
21,9ºС. Падавински максимум је у јуну са средњом месечном сумом од 91,4mm, а падавински
минимум јавља се у фебруару и износи 31,4 mm.

6

Допис Републичког хидрометеоролошког завода број 924-83/2018-1 од 09.11.2018. године
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Основни климатски параметри
Највиша вредност средње максималне температуре ваздуха је у августу и износи 28,3°С, док
је најнижа вредност средње минималне температуре у јануару и износи -3,1°С.
Просечна годишња температура ваздуха (нормална вредност) за посматрани период износи
11,4°С. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром ваздуха од 0,2°С, а најтоплији
месец је јул са средњом температуром ваздуха од 21,9°С.
Просечна годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 74%. Средња месечна
релативна влажност већа је у зимским месецима.
Средња годишња сума падавина износи 647,3mm. Месец с највише падавина је јун, са
средњом месечном сумом падавина од 91,4mm.
Просечан број дана са снежним падавинама у току године је 24, а просечан број дана са
снежним покривачем у току године износи 39.
Просечно годишње трајање сијања Сунца је 2135,3 часова.
У Табели 5 приказане су средње брзине и релативне честине праваца ветра за климатолошки
период 1981-2010. године, док су на Слици 5 ове вредности графички приказане.
Табела 5: Карактеристике ветра за стандардан климатолошки период 1981-2010. године
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

Релативне
честине

47

24

22

35

73

139

83

35

19

18

34

76

111

110

79

47

47

Средње
брзине

3,0

2,6

2,2

2,2

2,4

3,3

3,2

2,5

2,0

1,8

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,0

/

ВЕТАР
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Слика 5: Ружа ветрова за климатолошки период 1981-2010. године

Екстремне вредности
Апсолутна максимална температура ваздуха измерена је 24. 07. 2007. године и износила је
41,6°С, док је апсолутна минимална температура од -27,6°С измерена 31. 01. 1987. године.
Максимална дневна сума падавина забележена је 22. 05. 1987. године и износила је 91,8mm
(Табела 6).
Табела 6: Екстремне вредности температура ваздуха и количине падавина за климатолошки период 19812010. године
ЈАН

ФЕБ

МАР

АПР

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГ

СЕП

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

ГОД

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°С)
Апсолутни
максимум

18,7

22,3

28,3

30,8

34,0

37,6

41,6

40,0

37,4

29,2

25,0

21,0

41,6

Апсолутни
минимум

-27,6

-24,2

-19,9

-6,2

1,8

4,8

7,5

7,0

2,5

-6,2

-13,8

-24,0

-27,6

40,2

91,8

67,6

68,7

68,0

48,8

59,0

54,9

37,6

91,8

КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm)
Максимална
дневна сума
падавина

31,8

23,2

32,6

2.1.4. Демографске карактеристике
ОСК има једно насеље и, као већина других насеља у Војводини, представља мултиетничку
средину. Већинско становништво чине Срби.
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Број становника и полна структура
На Сликама 6 и 7 приказани су основни подаци о становништву из пописа из 2016. и 2017.
године.

Слика 6: Основни подаци о становништву7

Слика 7: Становништво према старосним групама и полу8

7

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Sremski%20Karlovci_EURSRB00100200
3012.pdf
8
http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diHome.aspx
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На сликама 8, 9 и 10 приказани су статистички подаци из периода 2015-2017. године.

Слика 8: Живорођени према полу; Умрли према полу

Слика 9: Однос досељених и одсељених; Однос закључених и разведених бракова
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Слика 10: Домаћинства према броју чланова; Породице према броју деце

2.1.5. Пољопривреда
У ОСК пољопривредно земљиште заузима површину ≈ 38% површине општине. Поред
добрих предуслова за развој воћарства и виноградарства, у ОСК површине под ратарским
културама заузимају ≈ 50% у односу на површину пољопривредног земљишта, док површине
под виноградима и воћњацима заузимају нешто више од 23% укупног пољопривредног
земљишта (≈12% укупне површине). На Слици 11 приказани су подаци о пољопривредном
земљишту, изражени у ha, и број стоке из Пописа из 2012. године.

Слика 11: Коришћено пољопривредно земљиште; Број стоке

Природне предиспозиције (педолошки, климатски, геоморфолошки услови) у великој мери
опредељују и усмеравају пољопривредну делатност у правцу даљег развоја виноградарства и
воћарства. Планира се да се чак око 80% пољопривредног земљишта постепено преведе у ову
намену. Остало пољопривредно земљиште намењено је ратарско-повртарским културама и
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пашњацима9. На Слици 12 приказан је преглед пољопривредних газдинстава по структури и
броју из Пописа из 2012. године.

Слика 12: Преглед пољопривредних газдинстава по броју и структури

2.1.6. Материјална и културна добра и заштићена и природна добра10
Просторна културно – историјска целина Градско језгро Сремских Карловаца утврђена je за
непокретно културно добро од изузетног значаја за РС (Сл. гласник СРС, број 16/90 и Сл.
гласник РС, број 12/16). Ова целина захвата простор старог језгра града у којем се налази
преко хиљаду објеката, чија угроженост може бити узрокована на различите начине, како у
случају појединих објеката, тако и самог урбаног и природног простора у одређеним
границама.11 Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно
културно-историјске целине Градско језгро Сремских Карловаца, непокретног културног
добра од изузетног значаја (Сл. гласник РС, број 12/2016) утврђује се граница заштићене
околине и мере заштите за просторно културно-историјску целину Градско језгро Сремских
Карловаца.
Просторно културно-историјска целина са заштићеном околином обухвата 87 грађевинских
блокова. У границама просторно културно-историјске целине је 65 грађевинских блокова, у
ПППП КП СК
Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком гором
11
Допис Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд број 11-74/2019-1 од 07.02.2019. године
9

10
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заштићеној околини 11, док је 11 блокова делом у просторно културно-историјској целини, а
делом у заштићеној околини. Унутар блокова има 1.178 објеката. Укупна површина
просторно културно-историјске целине је 79ha, 93a и 34,03m². Површина заштићене околине
износи 46ha, 75a и 96,13m². Укупна површина под заштитом износи 120ha, 69a и 30,16m².
Највреднији објекти у целини сконцентрисани су око Трга Бранка Радичевића и Трга
патријарха Бранковића и околних улица. Својим архитектонско-ликовним вредностима и
функционалним решењима, као и улогом у историјским збивањима, политичком и културнопросветном животу, обезбеђују овој целини изузетно место у историји културе српског
народа (Слика 13).
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Слика 13: Заштита природних и непокретних културних добара у ОСК12

12

http://185.166.125.151/sites/default/files/3_1R_Zastita%20prirode%20i%20kulture_10000.pdf
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У оквиру просторно културно-историјске целине утврђени су следећи објекти за непокретна
културна добра – споменике културе:
1) Чесма на Тргу Бранка Радичевића из 1790. године;
Зграда Магистрата саграђена 1806–1811. године у стилу класицизма;
Дом Ангелине Дејановић из 1790. године, са барокним прозорима и вратима од кованог
гвожђа;
Врата од кованог гвожђа на кућни број 883, на Тргу Бранка Радичевића из 1772. године, у
барокном стилу;
Саборна црква, саграђена 1758-1762. године, са два торња у барокном стилу и прерадом
фасаде у псеудоренесансном стилу 1909. године;
Иконостас из 1780. године у Саборној цркви;
2) Дворац Јосифа Рајачића, саграђен у првој половини XIX века у стилу класицизма, после
Првог светског рата реконструисан у духу необарока;
3) Зграда Патријаршијског двора, саграђена 1892–1894. године;
4) Капела мира, сазидана на месту старе капеле 1808. године;
5) Трг Бранка Радичевића са свим грађевинама саграђеним рубом овога трга, укључујући и
чесму (објекти на Тргу Бранка Радичевића бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и у Улици
Маршала Тита бр. 1);
6) Горња црква, посвећена Ваведењу Богородице, сазидана 1746. године за време патријарха
Арсенија IV;
7) Амбијент апотеке из 1890. године, у кући породице Штрасер на Тргу Бранка Радичевића
13;
8) Два надгробна споменика на Чератском гробљу;
9) Три надгробна споменика на Магарчевом брегу;
10) Иконостас Горње цркве из друге половине 18. века;
11) Капела породице Николић на Горњем гробљу на Черату.
Карловачка гимназија
Митрополит Стефан Стратимировић и Димитрије Анастасијевић Сабов, угледни карловачки
трговац, крајем 18. века оснивају прву Гимназију за српски народ. Сто година након њеног
оснивања подиже се ново здање Карловачке гиманзије. Зграда представља јединствену
архитектонску целину, која је сматрана најрепрезентативнијом српском грађевином у
Војводини. Данас је у овој згради Филолошка гимназија.
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Спомен-библиотека
Библиотека Карловачке гимназије најстарија је школска библиотека у држави. Основана је
исте године када и Гимназија и данас поседује око 18.000 књига.
Богословија
Дана 01. 02. 1794. године митрополит Стеван Стратимировић основао је Училиште. Зграда
данашње Богословије сазидана је за време патријарха Георгија Бранковића 1900. године као
Народни дом. У данашњој згради од 1964. године ради Богословија Св. Арсеније (у рангу
средње школе).
Богословски семинар
Патријарх Георгије Бранковић основао је семинар. Семинар се издржавао из фонда Саве
Текелије и Црквено–школског (народног) фонда, а врховну власт над њим имао је
Архијерејски синод с патријархом на челу.
Стефанеум – институт српског народа
Грађевина је подигнута 1903. године, на иницијативу патријарха Георгија Бранковића. Данас
се у згради налази Институт српског народа, чији је оснивач Светска српска заједница (са
седиштем у Женеви).
Чесма Четири лава
Чесма Четири лава подигнута је 1799. године у част завршетка изградње првог градског
водовода. Чесма са четири изворишта питке воде симболише и подсећа на библијске „четири
рајске реке“, а доведена је изворска вода са Чератског брега цевима од печене глине.
Патријаршијски двор
Саграђен је између 1892. и 1895. године по пројекту архитекте Владимира Николића, на
месту некадашњег Пашиног конака, прве резиденције поглавара Српске цркве по пресељењу
архиепископије из Пећи у Сремске Карловце. Једно је од најлепших и најмонументалнијих
сакралних здања подигнутих у Војводини током 19. века. Данас је Патријаршијски двор
седиште Епархије епископа сремског и има статус летње резиденције српског патријарха.
Саборна црква Св. Николе
На месту данашње Саборне цркве, у 16. веку налазила се мања црква, за коју је митрополит
Павле Ненадовић 1758. године одлучио да је сруши и да на њеном месту отпочне са градњом
нове Саборне цркве. Темељи су освештани 1758. године, а завршена је за четири године.
Грађена је у барокном стилу као тробродна катедрала.
Римокатоличка црква Св. Тројства
На главном тргу у OСК, недалеко од Саборне цркве налази се Католичка црква Св. Тројства,
чија се парохија помиње од 1735. године. Изграђена је на месту где се некада налазила
29

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

бенедиктинска базилика коју су порушили Турци, повлачећи се из ових крајева. Црква је
сазидана у барокном стилу 1768. године, а обнављана је у више наврата.
Магистрат
Зграда Магистрата изграђена је у периоду између 1808. и 1811. године у неокласицистичком
стилу. Првобитно је била намењена за потребе гарнизона у Петроварадинској тврђави, али је
уступљена Слободном војном комунитету СК.
Капела мира
Крај Великог бечког рата (1683 – 1699) имао је завршну епизоду управо у Сремским
Карловцима. У овом месту састали су се представници зараћених страна – Аустрија, Пољска
и Венеција, с једне, и Турска са друге стране, уз посредовање Енглеске и Холандије.
Преговори су трајали 72 дана, а барака, у којој се одвијала мировна конференција, имала је
четири улаза, како би представници све четири силе ушли истовремено. На њеном месту је
касније саграђена данашња капела која је добила посвећење Госпе од Мира. Капела је
грађена у оријенталном стилу, у облику турског шатора, и на њој су изграђена четири улаза.
Једино су источна врата, кроз која је ушао турски посланик, накнадно зазидана, што јасно
симболише жељу да се Турци никада не врате на ове просторе.
Зграда старе Патријаршије
Подигнута је за време патријарха Јосифа Рајачића 1859. године у стилу бидермајера. Са
десне стране улазних врата налази се узидан грб Патријаршије српске, уклесан у камену
црвене и плаве боје. У десном крилу налазила се капела Руске заграничне (емигрантске)
цркве која је престала с радом почетком Другог светског рата.
Горња црква
Горња црква, посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, подигнута је 1746. године на
темељима порушеног женског манастира из 16. века. Најстарији податак о овом
православном храму датира из 1559. године, када је била метох манастира Хиландара. Горња
црква обнављана је у више наврата.
Доња црква
Доња црква посвећена је светим апостолима Петру и Павлу. Први пут се спомиње у једном
запису 1599. године, а храм је 1719. обновљен на старим темељима у барокном стилу.
Карловачки митрополит Мојсије Путник је у овој цркви 1782. године за црногорског владику
рукоположио Петра I Петровића Његоша, господара Црне Горе, касније Св. Петра
Цетињског.
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Дворац Илион – Завичајни музеј ОСК
Двор барона Рајачића зидан је у стилу барока између 1836. и 1848. године, док данашњи
изглед зграда добија рестаурацијом из 1922. године по нацртима бечког архитекте Сидека, у
стилу бидермајеровског класицизма. Данас се у објекту налазе Завичајни музеј Сремских
Карловаца и седиште културне манифестације „Бранково коло“. Градски музеј Сремски
Карловци основан је 1946. године.
Грађанске куће
• Кућа архитекта Владимира Николића – Књижарница
• Кућа Димитрија Анастасијевића Сабова
• Бранкова кућа
• Апотека – кућа породице Штрасер
• Кућа бр. 7
• Кућа бр. 5 - Хотел „Боем" и биоскоп
• Кућа породице Матић
• Кућа породице Ћирић
• Кућа породице Симеоновић – Чокић
Капела породице Жагар
Капела породице Николић на Черату
Капела на Доки
Варадинска чесма
Споменик Бранку Радичевићу
Карловачка градска болница
Свештенички конвикт
Градска галерија
Галерија културног центра
Галерија Палета13
Природна добра
Природна добра чине:
• Заштићена подручја (део НП Фрушка гора, део СРП Ковиљско - петроварадински
рит и споменици природе);
• Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја;
• Еколошки коридори.

13

Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком гором
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Заштићена подручја
НП Фрушка гора
НП ФГ је дефинисан Законом о националним парковима (Сл. гласник РС, 84/15). Површина
НП на територији ОСК износи 658,17hа14 и представља природно добро I категорије од
изузетног значаја за РС. Национални парк је шумско подручје, уз мањи удео ливадо-степске
и шумо-степске вегетације, шибљака и живица. Шуме Фрушке горе сачињене су од великог
броја врста дрвећа и грмља. Доминирају сребрнолисна липа, храст китњак, буква и граб.
Највећи део простора који припада НП, налази се у режиму II степена заштите (највећи део
Централног масива). У режиму III степена заштите је и локалитет Курјаковац, на који су
проширене границе НП према новом Закону о националним парковима.
Заштита у НП Фрушка гора регулисана је кроз три степена заштите којима се изузетне
вредности штите прописаним мерама и активностима у зависности од степена (Слика 14).
Први степен подразумева искључење свих облика активности осим контролисане едукације,
научног истраживања и активности којима се спречава деградација и нестанак осетљивих
екосистема. Првим степеном заштићени су палеонтолошки локалитети, где су пронађена
налазишта горње креде, горњег понта, маринска фауна средњег миоцена, као и пећине
тријаске старости. У првом степену налазе се и значајни шумски екосистеми.
У другом степену заштите предвиђено је ограничено и строго контролисано коришћење с
активностима на очувању и презенцији природних вредности. Овим степеном је заштићен
највећи део шумских комплекса у оквиру НП, који захтева специфичне мере неге и обнове,
као и станишта значајне флоре и фауне у којима је неопходно спровођење интервентних
мера.
У трећем степену заштите предвиђено је ограничено коришћење и контролисане активности,
развијање традиционалних привредних делатности и становање, као и изградња туристичких
објеката у складу с функцијама НП.

14

Допис Покрајинског завода за заштиту природе број: 03-2946/2 од 02.11.2018. године
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Слика 14: Заштићена подручја15

НП као добро од општег интереса за РС и AП Војводину, ужива посебну заштиту у складу са
Законом о заштити природе (Сл. гласник РС, бр 36/2009 и 88/2010). НП Фрушка гора
управља Јавно предузеће НП Фрушка гора, чији је оснивач АП Војводина.
Фрушка гора је у највећем делу покривена шумом. Шумовити предели у оквиру НП
представљају чак 90% укупне површине. Највећу концентрацију липове шуме у Европи
имају на Фрушкој гори. Мешовите шуме су најзаступљеније и састављене најчешће од две
доминантне врсте дрвета: букве и липе или храста и граба. У састав већег броја шумских
заједница на Фрушкој гори улази и клека, која је једина аутохтона четинарска врста на овом
простору (Табела 7).
Бииљни свет Фрушке горе чини око 1.500 биљних врста, што представља изузетно
флористичко богатство, док флору Србије чини око 3.500 врста виших биљака. На Фрушкој
гори заступљено је 175 врста реликтних и ретких биљака - 40 врста има статус природних
реткости Србије.
15

http://www.pzzp.rs/rs/sr/zastita-prirode/ekoloska-mreza.html

33

Special Security doo
Нови Сад

Општина
Сремски Карловци

Процена ризика
од катастрофа

Животињски свет Фрушке горе такође је богат и разноврстан. На планини живи око 200
врста птица. Посебно је значајно присуство већег броја грабљивица, као што су орао крсташ,
који представља крајње угрожену и заштићену врсту (у Србији постоје само четири пара, од
чега су два на Фрушкој гори), као и орао кликтавац, патуљасти орао, степски соко, орао
мишар, мрка луња, краткопрсти кобац.
Стражилово је једно од најпознатијих излетишта на Фрушкој гори, удаљено 4km од центра
ОСК. Део је НП изузетне ваздушне бање с повољном ружом ветрова. Због реликтне
мешовите шуме храста и белограбића овај локалитет је под режимом првог степена заштите
у оквиру НП као члан Федерације националних паркова Европе16.
Табела 7: Покрајински завод за заштиту природе
Sastojinska celina
Čistine
111, Visoka šuma vrba
116, devastirana šuma vrba
121, Visoka šuma topola
125, Devastirana šuma topola
339, Visoka šuma američkog jasena
341, Devastirana šuma jasena
451, Veštački podignuta sastojina vrba
453, Veštački podignuta sastojina topola
480, Veštački podignuta devastirana sastojina
ukupno

Površina
ha
152.49
44.31
40.55
42.76
15.61
32.24
0.6
112.87
491.47
4.13
937.03

V
m3

%
16.3
4.7
4.3
4.6
1.7
3.4
0.1
12
52.4
0.4
100

V/ha
m3/ha

V%
%

Iv
m3

Iv ha
m3/ha

Iv %
%

Planirano
za seču

Iv / V

12,429.70
10,285.20
20,516.40
4,324.90
9,860.10

280.5
253.6
479.8
277.1
305.8

6.9
5.7
11.3
2.4
5.4

209.6
107.7
275.3
71
380.9

4.7
2.7
6.4
4.5
11.8

2.4
1.3
3.2
0.8
4.4

1.7
1
1.3
1.6
3.9

24,294.90
99,029.10
519.6
181,259.90

215.2
201.5
125.8
193.4

13.4
54.6
0.3
100

1,017.90
6,422.80
99.2
8,584.50

9
13.1
24
9.2

11.9
74.8
1.2
100

4.2
6.5
19.1
4.7

СРП Ковиљско – петроварадински рит
СРП Ковиљско – петроварадински рит заштићен је Уредбом о заштити СПР Ковиљско –
петроварадински рит (Сл. гласник РС, 44/11). Површина коју СПР захвата на територији ОСК
износи 985,45hа.17

16
17

Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком гором
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Слика 15: Део Ковиљско – петроварадинског рита на територији ОСК18

СРП се пружа левом и десном обалом алувијалне равни средњег тока Дунава, дужине 20km,
низводно од Новог Сада, а поред Ковиља и Петроварадина по којима је добио име (Слика
15).
Резерват представља сложени екосистем с изворним, природним вредностима, које су у
одређеној мери у фази нестајања због природне сукцесије и вишедеценијског негативног
антропогеног утицаја. Резерват представља скуп рукаваца и остатака ранијих токова Дунава,
који у овом делу тока има мали пад, па често меандрира. Због промена режима површинских
и подземних вода и услед утицаја низа антропогених фактора, дошло је до значајног убрзања
нестајања мочварних биотопа.
Подручје Резервата угрожено је константним приливом непречишћених вода из насеља, које
се уливају у рит или канале који воде до рита. Велики проблем представља и пражњење
цистерни с отпадним водама из септичких јама у канале око насеља, што упућује на
закључак да је вода Ковиљског рита лошег квалитета.

18
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Присутна је разноврсност и богатство фауне, нарочито птица мочварица (170 врста птица) и
риба (46 евидентираних врста, а овде је природно мрестилиште за штуку, шарана и кечигу).
Природну потенцијалну вегетацију представљају хидролошки условљене шуме врба
(бадемста врба и бела врба) и топола (бела и црна топола). Посебну вредност представља
присуство ретких и угрожених биљних врста, као што су бели и жути локвањ, плава линцура,
ребратица, водени орашак, четворолисна детелина, мочварни каћунак. Шуме карактерише
присуство ретких и проређених животињских врста, као што су орао белорепан, дивља мачка
и видра.
25/2018 Ковиљско - петроварадински рит има међународни статус заштите као подручје од
међународног значаја за очување биолошке разноврсности. Шире подручје СРП Ковиљско петроварадински рит је заједно с подручјем НП Фрушка гора део EMERALD мреже. Овом
мрежом обухваћена су подручја у АП Војводини од нарочите важности за заштиту и очување
дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, тзв. подручја посебне важности
за заштиту природе. Ова подручја представљају основу будуће националне еколошке мреже
и европске еколошке мреже NATURA 200019.
Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности
Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности (Слика 16):
• Фрушка гopa и Ковиљско–петроварадински рит – подручја од међународног значаја за
очување биолошке разноврсности EMERALD мреже;
• Фрушка гopa и Ковиљско–петроварадински рит – подручје од међународног значаја за
биљке (IPA - Important Plant Area) издвојено међународним пројектом Plantlife;
• Фрушка гopa, Ковиљски рит и Дунавски лесни одсек – подручја од међународног
значаја за птице (IBA - Important Bird Агеа), издвојено no строгим критеријумима IBA
пројекта чији je носилац међународна организација Bird Life International;
• Ковиљско–петроварадински рит – подручје уписано на листу Влажних подручја од
међународног значаја – Рамсарских подручја, према Рамсарској конвенцији
(Конвенција о очувању и одрживом коришћењу влажних подручја од међународног
значаја);
• Фрушка гopa - одабрано подручје од међународног значаја за дневне лептире (РВА
Prime Butterfly Area).

19
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Слика 16: IPA, IBA и EMERALD подручја у ОСК20

Споменици природе
Споменици природе у ОСК су: Дворска башта, црни дуд, дивљи кестен, платан, тиса у
парку Патријаршијског двора и два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије.
СП Дворска башта проглашена је заштићеним подручјем од локалног значаја, односно III
категорије, 1974. године, ради очувања разноврсности дендрофлоре, аутентичности и
пејзажне атрактивности, укупне површине 7ha 28a 91m2. Ha подручју Дворске баште
установљава се режим заштите II степена на површини од 4ha 49a 79m2 и режим заштите III
степена на површини од 2ha 79a 12m2.
Дворска башта налази се у самом насељу, ≈500 m од центра града. Дело је патријарха
Рајачића и јединствена је природна учионица на Балкану. Башта је до Другог светског рата
била један од најлепших и највећих паркова у Војводини, али је од 1941. године изложена
пропадању и уништавању. Горњи део баште је протеклих година у потпуности
реконструисан и претворен у спортско – рекреативни центар и игралиште за децу.
20

http://185.166.125.151/sites/default/files/3_1R_Zastita%20prirode%20i%20kulture_10000.pdf
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СП црни дуд налази се у Улици Митрополита Стратимировића испред броја 137 и заштићено
је 1995. године као споменик природе, где је установљен режим III степена заштите.
СП дивљи кестен се налази у Улици Митрополита Стратимировића испред броја 86.
Заштићен је 1995. године Одлуком којом je установљен режим заштите III степена.
СП платан налази се у Улици Митрополита Стратимировића. Заштићен је 1995. године и
Одлуком о заштити установљен је режим заштите II степена.
СП тиса у парку Патријаршијског двора налази се у центру СК. Заштићен је 1995. године
Одлуком којом je установљен режим заштите III степена.
СП два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије се налази у центру СК. Заштићен је
Одлуком 1995. године, којом je установљен режим заштите III степена.
Станишта заштићених и строго заштићених врста од Националног значаја
Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за заштиту природе у складу
са Уредбом о еколошкој мрежи (Сл. гласник PC, број 102/10) и Правилником о проглашењу и
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл.
гласник PC, бр. 5/10, 47/11 и 32/16).
Еколошки коридори
- Дунав и његов обалски појас с насипом – еколошки коридор од међународног значаја,
(утврђен Уредбом о еколошкој мрежи);
- Фрушкогорски потоци с приобалном вегетацијом и остацима ливада и шумарака уз сам
поток (Роков поток, Селиште, Ешиковац и Стражиловски поток), поток Липовац, Матеј
(укључујући део под називом Ђубрик) – локални еколошки коридори.
Заштита културних добара
У оквиру грађевинског подручја СК, старост фонда грађевинског наслеђа припада
временском распону од око 300 година. Иако су историју урбанистичког и архитектонског
развоја обележиле извесне промене, сачувана је слојевитост и континуитет изградње који се
огледају у генези свих стилова који су обележили претходне епохе (од ампир стила, барока,
барока са утицајем рококоа, неокласицизма, сецесије преко модерне тридесетих година до
архитектуре друге половине ХХ века). Централна зона СК састоји се од изузетно вредних
објеката па је изражена диспропорција између архитектонске монументалности центра и
руралних елемената који се простиру све до центра.
СК, као одређени простор са већом концентрацијом непокретних културних добара која су у
територијалном, историјском, културном и стилском погледу повезана и чине визуелни и
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духовни идентитет, представљају Регионалним просторним планом АПВ, издвојени су као
специфично културно подручје и културно-пејзажна целина21.
Ово културно подручје обухвата и природне вредности па ће се унутар културног подручја
издвојити и културни предели. Културни предео (културно-пејзажна целина) представља
комбиновано деловање природе и човека, обухвата већи број споменика културе с
непосредном околином.
Услови заштите културних добара утврђени су на основу услова чувања, одржавања и
коришћења непокретних културних добара и мера заштите које је израдио Покрајински завод
за заштиту споменика културе Петроварадин и Републички завод за заштиту споменика
културе – Београд.
Евидентирана непокретна културна добра, као и објекти који уживају претходну заштиту,
уживају заштиту утврђену Законом, и за радове на истим морају се прибавити мере заштите.

Слика 17: Туризам и заштита животне средине, привредног и културног наслеђа 22
21

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/sremski_karlovci/sremski_karlovci_pdf/sremski_karlovci-04-2016.pdf
39

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

На слици 17 се налази приказ Карте туризма и заштите животне средине, природног и
културног наслеђа.
2.1.7. Објекти и друга инфраструктура од значаја
Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом потрошача обезбеђено је из ТС 35/20/10 kV Сремски
Карловци. У овој ТС уграђен је трансформатор 35/10kV, снаге 8kVА и трансформатор
35/20kV, снаге 8kVА. Напајање трафостанице у редовном уклопном стању обезбеђено је
путем једног 35kV вода из ТС 110/20kV Нови Сад 1 и тада нормално ради само
трансформатор 35/10kV. Резервно напајање за ТС 35/10kV Сремски Карловци обезбеђено је
преко ТС 35/20kV, путем 20kV извода са ТС Нови Сад 6.
Од трафостанице ТС 35/20/10kV, путем 10kV извода и дистрибутивних трафостаница
10/0,4kV, врши се снабдевање потрошача електричном енергијом на подручју OCK.
На подручју OCK изграђени су снаге 110kV далеководи 104/6 Инђија – Нови Сад 6 и 124/1
Рума – Нови Сад 1. Ови далеководи чине и део основне преносне електроенергетске мреже
за територију Војводине. Изграђена је средњенапонска мрежа 35kV, 20kV и 10kV, као и
нисконапонска мрежа 0,4kV и припадајуће трафостанице. Средњенапонска мрежа је
претежно грађена као надземна, с кратким деоницама подземних каблова и изузетком у
центру СК, где је мрежа у целости грађена подземно. Већи део средњенапонске мреже грађен
је за 10kV напон, а мањи део прилагођен је за рад под 20kV напоном. Снабдевање
електричном енергијом потрошача обезбеђено је из 46 дистрибутивних трафостаница, од
којих је 40 у власништву Електродистрибуције. Укупна инсталирана снага износи око 16
МVА.
Гасовод
ОСК снабдева се гасом преко постојећег разводног гасовода РГ – 02 – 09 и ГМРС Сремски
Карловци (Слика 18).

22

http://195.222.96.93//media/Slike/turizam%20i%20zastita.jpg
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Слика 18: Мрежа и инфраструктурни системи у ОСК23

Телекомуникациона и РТВ инфраструктура
Телекомуникациона инфраструктура, којом су обухваћени телекомуникациони објекти,
телефонска централа, спојни путеви и примарна мрежа у насељу већим делом, и по квалитету
и по капацитету, је на задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа је такође на
задовољавајућем нивоу, велики део је изграђен подземно и довољног је капацитета. Спојни
пут ка надређеној телефонској централи реализован је по оптичком ТТ каблу. Кроз
територију општине пролази коаксијални ТТ кабл међународног карактера. Оптички спојни
кабл положен је у истој траси с овим каблом до уласка у OCK.
Месна ТТ мрежа је скоро у целости каблирана. У насељу постоји једна поштанска једница са
четири шалтерске службе. За потребе система ГСМ мреже мобилних телекомуникација на
подручју општине OCK изграђена је базна радиостаница у СК. Покривеност ТВ програмом
обезбеђена је са ТВ предајника лоцираног поред насипа, североисточно од насеља24.

23

http://sremskikarlovci.rs/urbanizam%20dokumentacija/1%20planski%20dokumenti/1%20prostorni%20plan/grafika/2
%20INFRASTRUKTURA.pdf
24
Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком гором
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Складишта нафте и нафтних деривата
DUNAV OIL TERM (складиште нафтних деривата) налази се у индустријској зони –
Просјанице, на југозападу Општине, на обали Дунава. Удаљено је 4,4 km од центра СК и
поседује складишни капацитет дизела од 8.600m3 и бензина од 4.500m3. Роба се допрема и
отпрема друмским, железничким и речним путем.
DUNAV OIL TERM је СЕВЕСО оператер.
У плану је изградња још једног складишта нафтних деривата.
2.1.8. Саобрћајна инфраструктура
ОСК су друмским, железничким и речним саобраћајем веома добро повезани са околином.
Налазе се у непосредној близини великих и значајних међународних саобраћајница, које
повезују северозапад са југоистоком и исток са западом (Слика 19). На 10km удаљености од
центра града пролази аутопут Е – 75 (Будимпешта – Београд – Ниш), а у непосредној
близини налази се и аутопут Е – 70 (Загреб – Београд). Кроз центар града пролази стари
магистрални пут М 22 – 1 (Београд – Нови Сад).
СК су једна од дестинација на међународном железничком путу Беч – Будимпешта – Београд
– Истамбул. Железничка станица је удаљена ≈ 500m од центра.
ОСК je од Аеродрома Никола Тесла у Београду – Сурчин удаљен ≈ 60km.
ОСК се такође налазе на пловном путу Рајна – Мајна – Дунав, па се до њих може доћи и
бродом. Овим пловним путем повезано је девет земаља и шест европских престоница, а кроз
Србију је плован у дужини од 588km. Пристаниште за веће бродове налази се у Новом Саду,
док се у ОСК налази само пристаниште за мање спортске и рибарске бродове, те је
искључиво у употреби локалног становништва25.
Друмски саобраћај
Друмска саобраћајна мрежа дели се на две категорије:
1. Примарнa мрежа, с основном функцијом обезбеђивања протока транзитног саобраћаја што
већег капацитета, комфора и безбедности, уз што мањи број конфликтних тачака на мрежи.
Њу чине:
- Државни путеви (ДП): Планирана обилазница око Сремских Карловаца планирана је као
деоница државног пута IIА – 100 који тангира грађевинско подручје Сремских Карловаца;
- Општински путеви (ОП): Постојећа траса државног пута IIА-100 улице Петроварадинска –
Браће Анђелић – Патријарха Рајачића – Карловачких ђака – Гајева – Белило;

25
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- Главне саобраћајнице (ГС): Улица Митрополита Стратимировића - Планирана улица која
повезује државни пут IIА – 100 с Улицом Белило.
2. Секундарна мрежа с основном функцијом дистрибуције циљног и изворног саобраћаја
унутар самог насеља. Њу чине сабирне и приступне улице унутар грађевинског подручја
насеља.
Станице за снабдевање горивом
На територији ОСК налазе се две станице за снабедевање горивом, и то: Кнез Петрол у ул.
Пинкијева број 19 и НИС Петрол у ул. Прерадовићева бб. По правилу најмања удаљеност
прилаза станице за снабдевање горивом од суседне раскрснице је 25 m.
Железнички саобраћај
Железнички саобраћај на простору OСК присутан је преко једноколосечне електрифициране
пруге Нови Сад – Сремски Карловци –Инђија – Београд. Железничка пруга има ранг главне,
али није техничко–технолошки оспособљена за те брзине и за тај режим експлоатације јер су
поједини елементи (кривине и сл) незадовољавајући. По интензитету железнички саобраћај
је задовољавајући. Постоји железничка станица Сремски Карловци и железничка станица
Карловачки виногради.
Кроз ОСК пролази међународна пруга Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске,
деоница: Стара Пазова – Нови Сад (Слика 19).
У току је изградња нове двоколосечне пруге, која стиже на подручје ОСК (из правца
Београда) из новог чортановачког тунела, затим кроз Просјанице пролази на вијадукту новом
трасом одмакнутом од старе (у правцу Дунава) до станице Карловачки виногради где
прелази на насип и иде коридором старе пруге до уласка у грађевинско подручје СК. Овде се
поново одваја и удаљује од старе трасе (у правцу Дунава).
Планира се нова железничка станица пролазна за пругу великих брзина, а завршна за
приградски саобраћај. Траса нове пруге пролази кроз Карловачко-петроварадински рит
насипом, ободом Рита непосредно уз постојећу трасу.
У тренутку писања Акта, железничка пруга била је затворена, због радова на изградњи нове
двоколосечне пруге.
Водни саобраћај
Водни саобраћај на простору ОСК јавља се у виду међународног пловног пута реке Дунав
која пружа идеалне услове за развој путничког и робно-водног саобраћаја. Међутим,
досадашња неизграђеност пратеће инфраструктуре и пратећих капацитета довела је до тога
да је река Дунав за ОСК неискоришћени потенцијал.
Водну саобраћајну инфраструктуру чине садржаји на Дунаву:
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- привез за чамцe km 1244+300 (од 1.244 + 330 до 1.244 + 480km);
- путничко пристаниште (од 1.244 + 130 до 1.244 + 330km);
- марина km 1245 (од 1.244 + 300 до 1.245 + 500km).
Пловни пут на овој деоници Дунава има статус међународног пловног пута класе VIc са
минималном ширином пловног пута од 180 m26.

Слика 19: Саобраћајна инфраструктура у ОСК27

2.1.9. Здравствена и социјална заштита (примарна здравствена заштита – домови
здравља, болнице, апотеке, заводи)
Здравствена служба у ОСК организована је путем амбулантне службе и припада
Здравственој установи Нови Сад. Постоји и једна приватна ординација, а Хитна помоћ и
друге болничке услуге се налазе у Клиничком центру Војводине у Новом Саду и Институту у
Сремској Каменици.
Списак здравствених установа и социјалне помоћи:
• Дом здравља Сремски Карловци;
26
27

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/sremski_karlovci/sremski_karlovci_pdf/sremski_karlovci-04-2016.pdf
http://195.222.96.93/media/Slike/transportna%20i%20elektro%20mreza.jpg
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Амбуланта здравствене установе Нови Сад (Карађорђева, СК);
Црвени крст Сремски Карловци;
Хитна медицинска помоћ – Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад (Булевар
Патријарха Павла 26А, Нови Сад);
Институт за јавно здравље (Футошка 121, Нови Сад).

На Слици 20 приказан је однос броја запослених у здравству и неких пацијената из пописа из
2016. године.

Слика 20: Однос здравствених радника и пацијената

На Сликама 21 и 22 приказан је број корисника социјалне заштите и броја деце у
хранитељским породицама, на основу података 2015-17. године.

45

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Слика 21: Број корисника социјалне заштите

Слика 22: Хранитељске породице

2.1.10. Водопривредна инфраструктура
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода
У ОСК су најзначајнији бујични токови: Стражиловачки (Ешиковачки), Селиштански и
Липовачки поток. Кроз урбано подручје СК протичу Стражиловачки (Ешиковачки) и Дока
поток, с релативно малим сливом. Стражиловачки (Ешиковачки) поток уређен је само у
доњем сливу, не пресушује у горњем делу тока и има највеће сливно подручје. Поток Дока је
повремен и нема уређено корито (Слика 23).
Вишак вода из сливног подручја потока Дока уводи се у ретенциони простор са
одговарајућом грађевином и уставом. Регулација дела Стражиловачког (Ешиковачког)
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потока је заснована на концепцији да се његове воде гравитацијом упуштају у Дунав при
свим водостајима, обезбеђује се заштита града од стогодишње велике воде потока (проток
око 20m3/s), при истовременој појави стогодишње велике воде Дунава и обезбеђује се корито
од великих брзина течења при ниским водостајима Дунава. Одбрамбена линија од великих
вода изведена је са котом од 79,60mnv на делу од зацевљеног проласка испод пута, пруге и
насипа до моста у Прерадовићевој улици, а узводно од моста с котом 80mnv.
Концепција одвођења унутрашњих вода са градског подручја заснива на подели на воде које
се гравитационо уливају у Дунав при свим условима и воде које се, при високим водостајима
Дунава, евакуишу пумпањем. У просторном смислу основу чине затворени и отворени
канали постављени паралелно са постојећим магистралним путем којима се атмосферске
воде са урбаног подручја усмеравају кроз пропусте испод пута и пруге у ретенциони
простор, односно, ток Дунава.
Подручје насеља СК заштићено је од великих вода Дунава, али је проблем уређења бујичних
потока и одвођења атмосферских вода с урбаног слива још увек веома изражен28.

Слика 23: Еколошки коридори у ОСК (локални и међународни)29

28

Просторни план подручја посебне намене културног прегледа СК
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Снабдевање водом
ОСК снабдева се водом из новосадског водоводног система преко доводника воде профила Ø
250mm. Веза је извршена преко доводника дужине 7,2km. Водоводна мрежа има укупну
дужину око 32km. Водоводни систем подељен је у две висинске зоне, у оквиру којих
функционишу два резервоара воде и једна пумпна станица.
Резервоар Дока је резервоар прве висинске зоне, запремине од 2х50m³, с котом дна 146mnv.
У комплексу постоји и пумпна станица капацитета 25 l/s с висином дизања од 55m.
Резервоар Черат је резервоар друге висинске зоне, запремине од 2х300m³, с котом дна
197mnv. Унутар насеља изграђена је секундарна водоводна мрежа профила Ø 100mm.
Планира се изградња доводника воде профила Ø 250mm с повезивањем на резервоар Дока.
Одвођење отпадних вода
У периоду 1983–1988. године изграђени су колектори, црпна станица и већи део уличне
канализације. Отпадне воде одводе се сепаратним затвореним канализационим системом
формираним у два независна дела: систем виших и систем нижих делова терена. Оба дела
повезана су с црпном станицом и, у зависности од водостаја Дунава, обавља се гравитационо
отицање или препумпавање отпадних вода.
Одвођење атмосферских вода
Засебан систем одвођења атмосферских вода развијен је у ограниченом обиму (укупна
дужина ≈ 1,1km) само у најнижим деловима насеља ка којима се површински сливају воде из
виших делова. Како је количина воде која треба да се прихвати у центру вишеструко већа од
могућности система, на нижим деловима, по правилу, долази до плављења саобраћајница и
околних површина. Атмосферска вода донедавно се сливала или процеђивала у Жагерову и
Кишову бару што је представљало хигијенски проблем, услед мешања атмосферских и
отпадних вода. Године 1998. делимично је изведено прихватање атмосферских вода и
пребацивање у нову ретензију, формирану између железничке пруге и одбрамбеног насипа,
испуштањем у Дунав гравитационо или преко мобилног пумпног постројења.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране
канализационе мреже сепаратног типа. Отпадне воде одводиће се на планирани пречистач
отпадних вода, чија је изградња предвиђена на локалитету непосредно уз Дунав, на месту
данашњег испуста отпадних вода. Пречистач ће задовољити потребе за прерадом отпадних
вода становништва и привреде30.

29
30

http://www.pzzp.rs/rs/sr/zastita-prirode/ekoloska-mreza.html
https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/sremski_karlovci/sremski_karlovci_pdf/sremski_karlovci-04-2016.pdf
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2.1.11. Снабдевање становништва храном
Пчеларство
Велики број извора и потока у НП Фрушка гора, као и велике површине под шумама и
ливадама, обезбеђују квалитетну пчелињу пашу током више месеци у току године. Липа, као
најмедоноснија дрвенаста врста на Фрушкој гори, простире се на 12.000hа. НП Фрушка гора
сваке године омогућава индивидуалним пчеларима да своје кошнице поставе на простору
парка. То су посебно одређена и уређена места за које НП обезбеђује надзор и чување31. На
територији ОСК регистровано је 18 газдинстава која користе опрему за цеђење меда. 32
На подручју ОСК виноградарска земљишта се налазе на косим теренима, платоима и
обронцима Фрушке Горе, а на њих позитивно утиче река Дунав. На Фрушкој гори од
аутохтоних сорти гаји се вранац, од старих португизер, од кога су у прошлости прављена
вина аусбрух и бермет, а од домаћих укрштених сорти жупљанка (прокупац и црни
бургундац), неопланта (смедеревка и црвени траминац), сила (кевединка и шардоне), лиза
(сиви бургундац и кунлеањ) и петра (црни бургундац и кубарат).
Правна лица која се баве производњом прехрамбених производа у ОСК:
• СЗР Ново огњиште Сремски Карловци – пекара;
• ПР СЗР Ширли Сремски Карловци – пецива;
• СЗР Бисер Сремски Карловци – бурек, пецива;
• Минами д.о.о. – пекара.
2.1.12. Органи локалне самоуправе и капацитети
СК су до 1991. године били саставни део града Новог Сада, али због великог културног и
историјског значаја за РС, придобили су статус самосталне општине.
ОСК у административно – територијалном смислу, уз 11 преосталих општина, улази у састав
Јужнобачког округа. Административно, културно и друштвено средиште округа је у Новом
Саду.
Општина обавља послове из своје надлежности, утврђене Уставом и Законом, послове из
оквира права и дужности Републике који су јој Законом поверени, као и послове које јој
повери АП Војводина својом одлуком.
Саставни органи Општине су:
• Скупштина општине;
31
32

Мастер план за туристичку дестинацију Сремски Карловци са Фрушком гором
Попис пољопривреде, РЗС
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• Председник општине;
• Општинско веће и
• Општинска управа.
Државне институције које се налазе у ОСК су:
• Ватрогасна спасилачка јединица, у улици Матошева број 4;
• Полицијска станица, у улици Прерадовићева 23;
Образовне установе са бројем деце/студената
• Предшколска установа Коцкица................................294;
• Предшколска установа Winnie The Pooh....................36;
• ОШ 23. октобар..........................................................585;
• СШ Карловачка гимназија………...............................524;
• Богословија Арсеније Чарнојевић................................88;
• Виша школа МПК........................................................230;
• Факултет за менаџмент ФАМ......................................100.
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3. ПОСЕБНИ ДЕО
На основу резултата прелиминарне анализе (Тачка 1.2), изведен је закључак да се обавља
процена ризика од следећих катастрофа:
1. Земљотреси;
2. Клизишта, ерозије;
3. Поплаве;
4. Екстремне временске појаве – град;
5. Пожари и експлозије, пожари на отвореном.

3.1.

ЗЕМЉОТРЕС

Сеизмичке појаве везане су за нагле, краткотрајне покрете и поремећаје у Земљиној кори.
Њихове непосредне последице представљају земљотреси који се могу дефинисати као нагли
јачи или слабији краткотрајни покрети. Они се јављају у виду вертикалних удара или
таласастог гибања топографске површине.
Хипоцентар или жариште земљотреса је место у унутрашњости Земљине коре, од кога
почињу да се простиру сеизмички таласи. Епицентар је ортогонална пројекција хипоцентра
на површину Земље, то је место на површини Земље где се земљотрес највише осећа.
Сеизмички таласи могу бити површински или запремински, и представљају најразорније
таласе.
Интензитет земљотреса представља рушилачки ефекат земљотреса на површини Земљине
коре. Изражава се у скалама, као што су МCS и МSK-64 – скале од 12 степени.
Магнитуда земљотреса представља јединицу мере количине ослобођене енергије у
хипоцентру. Изражава се скалом Рихтера и има 9 степени.
3.1.1. Системи за идентификацију, обавештавање и евиденције
Систем за идентификацију земљотреса остварује се на републичком нивоу и у надлежности
је Републичког сеизмолошког завода. Централна сеизмолошка станица у Београду располаже
са ДАСА системом (Дигитална аутоматска сеизмолошка аквизиција) који представља основу
сеизмолошке мреже. Данас, Републички сеизмолошки завод функционише у
модернизованим условима, заснованим на пројекту DIRECTE (DIRECTE - број пројекта
NPOA/Г10/2004) којим је извршена модернизација система за аквизицију и пренос
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сеизмолошких података, оснивање центра за прикупљање, размену, аутоматску обраду,
публиковање и анализу сеизмолошких података.
Мрежу сеизмолошких станица РС чинe 24 сеизмолошкe станицe с 87 дигиталних канала,
опремљене различитом сеизмолошком опремом. Дванаест сеизмолошких станица опремљено
је широкопојасним сезмометрима, а 12 станица краткопериодичним сеизмометрима (Табела
8).
Табела 8: Сеизмолошка станица РЗС у околини СК
Редни
број

6.

Код

Име
станице

Lat (N)
Long (E)
H (m)

Тип

Компоненте

FRGS

Фрушка
гора

45.157300
19.809800
501

BB

3C

Сензори

Аквизиција
података

Пренос
података у
реалном
времену

STS – 2

Q330

Кабловски
линк

Акцелерографску мрежу чине 42 инструмента, распоређена на 29 локација. 33 инструмента
су типа ETNA, 6 типа ЕpiSensor и 2 типа SSА2. Са свих 29 локација успостављен је пренос
података у реалном времену. Практично значење ове комуникације је да ће у случају јачих
земљотреса бити познате вредности убрзања на нашим високим бранама, а уједно и могући
ефекти на њима непосредно по догађању земљотреса. Акцелерографска станица налази се у
близини ОСК (Табела 9).
Табела 9: Акцелерографска станица РЗС у околини СК
Редни
број

Код
станице

Име
станице

Latitude

Longitude

Altitude

Тип
уређаја

Тип тла
(ЕС – 8)

18

FRGA

Фрушка
гора

45.1576

19.8102

499

ETNA

A

Пренос
података
у реалном
времену
Бежични
линк

3.1.2. Густина насељености и величина животињског фонда
На територији ОСК живи 8.431 становник (2016. године), на површини од 51km2, где је
густина насељености 165 становика/km2.
Стање сточног фонда према Попису пољопривреде из 2012. године у ОСК чине: говеда (43),
свиње (344), овце (267), живина: (3994), укупно (4.648).

52

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

3.1.3. Морфологија и састав земљишта
На подручју ОСК издвајају се четири геоморфолошке целине: планински масив (било)
Фрушке горе, суподинске косе и заравни и алувијална раван Дунава (инундационо подручје с
алувијалном терасом). Већи део насеља изграђен је на алувијалној тераси Дунава (80-86mnv),
лесним теренима и фрушкогорској лесној заравни. Велика вертикална рашчлањеност рељефа
резултат је деловања флувијалне ерозије и денудације у условима сложених тектонских
процеса. Алувијална раван Дунава лежи на 76 mnv, а венац Фрушке горе на 480mnv.
Присутни су облици тектонског, флувијално-ерозивног и флувијално-акумулативног рељефа.
Најинтензивнији геоморфолошки процеси на овом простору су ерозија алувијалне равни,
лесне заравни и планинске суподине, клижење тла, ширење алувијалне равни преношењем и
нагомилавањем материјала, те стварање ада и рукаваца.

Слика 24: Основна геолошка карта ОСК33

33

http://geoliss.mre.gov.rs/OGK/RasterSrbija/OGKWebOrig/listovi.php?karta=Novi_Sad
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У литолошком погледу разликују се три члана: алувијалне наслаге квартара (песак, шљунак
и глина), лес и лесоидне наслаге и глиновите, песковите, шљунковите и слабо лапоровите
наслаге горњег плиоцена (Слика 24). Највећи део простора заузимају лес и лесоидне наслаге
који имају повољну чврстину мада се, услед деловања површинских и подземних вода,
његова структура разара и јављају клизишта. Претежно се ради о старим клизиштима у
лабилној равнотежи34.
3.1.4. Сеизмолошке карте
На Слици 25 приказана је карта епицентара земљотреса у ОСК у периоду од 1700. године
наовамо, од Републичког сеизмолошког завода.

34

Просторни план подручја посебне намене културног прегледа СК
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Слика 25: Епицентри земљотреса у околини ОСК

3.1.5. Сеизмичке карактеристике терена
Према картама сеизмичког хазарда за РС за повратне периоде од 95, 475 и 975. године које
приказују макросеизмички интензитет земљотреса на површини локалног тла, ОСК се налази
у зони од 6 до 8о MCS скале (Mercalli-Cancani-Sieberg)35 (Слике 26, 27 и 28).

35

http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karte_hazarda.htm
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Слика 26: Макросеизмички интезитет за повратни период од 95 година
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Слика 27: Макросеизмички интезитет за повратни период од 475 година
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Слика 28: Макросеизмички интезитет за повратни период од 975 година
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3.1.6. Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи
Сеизмичка хазард је различит на свакој појединачној локацији, а у зависности од терена и
својстава тла на самој локацији.
Подручје OСК се налази у зони угроженој земљотресима јачине 6-8о по скали MCS - 64. Ради
заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8о MCS - 64 скале, објекти морају бити
пројектовани и реализовани у складу са:
• Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ, бр.31/81; 49/82; 29/83; 21/88, 52/90);
• Правилником о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских
објеката у сеизмичким подручјима (нема законску снагу);
• Правилником о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима
(Сл. лист СФРЈ, бр. 39/87 - не важи за објекте високоградње);
• Правилником о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката
високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката
високоградње (Сл. лист СФРЈ, бр. 52/85).
Стандардом SRPS EN 1998-1:2015 доносе se додатне одредбе за пројектовање конструкција
високоградње и нискоградње у сеизмичким подручјима у којима треба смањити ризик од
угрожености живота и/или оштећења конструкција, општи захтеви и правила за оцену
сеизмичких дејстава и комбинације са другим дејствима (Сл. гласник РС, бр. 39/2015).
На основу Европске макросеизмичке скале, описани су ефекти земљотреса по штићене
вредности у случају интзитета од 6, 7 и 8о (Табела 10).
Табела 10: ЕМС36 – 98 скала

St
6о
7о
8о

36

Ефекат земљотреса
Осете га све особе. Слике падају са зидова. На слабије грађеним зградама настају
прва оштећења.
Руше се делови намештаја у становима. Оштећења се јављају и на квалитетнијим
кућама: мање пукотине на зидовима. Руше се делови димњака на кућама, падају
црепови. На слабијим објектима су могућа већа оштећења.
Већина људи тешко остаје на ногама. Јављају се оштећења на 25% кућа, неке
слабије се руше. У влажном тлу и на падинама јављају се мање пукотине.

Европска макросеизмичка скала ЕМС - 98
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3.1.7. Квалитет градње
Низак квалитет старих зиданих конструкција представља изражен хазард у зонама високе
сеизмичке опасности на територији ОСК. За израчунавање ризика од земљотреса неопходно
је развијање корелације између интензитета земљотреса и обима штета за грађевине на неком
простору, односно дефинисање подложности објеката на дејство земљотреса и потребних
средстава за реконструкцију. Објекти ОСК, су у зависности од намене и пројектних захтева
изграђени од следећег:
− Зграде од необрађеног камена;
− Обичне зграде од опека, зграде од великих блокова и зграде од префабрикованих
материјала;
− Армирано-бетонске грађевине и солидно грађене дрвене грађевине.
Све мање се у објекте уграђује арматура од гвожђа, а све се више на циглу лепи стиропор.
Лош квалитет градње може се уочити на објектима који не испуњавају основне
функционалне, техничке и естетске норме, што битно утиче на квалитет живљења и
сигурност у случају земљотреса.
3.1.8. Учесталост, интезитети и епицентри потреса у задњих 50 година
На територији ОСК 1882. године са епицентром у градској зони забележен је земљотрес
интезитета у епицентру од 4о степена Меркалијеве скале.
2010. године са епицентром на левој обали Дунава, на подручју Ковиљско –
петроварадинског рита, забележен је земљотрес интезитета у епицентру од 4о степена
Меркалијеве скале.
Године 1789. на територији Ковиља, на подручју Ковиљско – петроварадинског рита,
забележен је земљотрес интезитета у епицентру од 5-7о степена Меркалијеве скале.
3.1.9. Последица потреса по сеизмичким зонама за стамбене, јавне, индустријске и
друге објекте
Просечно, у РС се сваких десетак година догоди земљотрес који може да причини штете на
грађевинским објектима. Републички сеизмолошки завод лоцира место где се земљотрес
догодио, одређује његову магнитуду на основу које се даје претпостављени интензитет,
односно јачина земљотреса у епицентру, а на основу података с Мреже за јаке земљотресе.
Највећи број земљотреса лоциран је на зонама централне Србије (Краљево, Копаоник) и
јужне Србије (АП Косово и Метохија). Мањи број земљотреса лоциран је у источној и
југоисточној Србији, док је најмањи број лоциран на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
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3.1.10. Могуће последице по штићене вредности
Услед земљотреса интензитета 8°MCS ризик од повређивања људи је изузетно велики, као и
разна оштећења на инсталацијама, инфраструктури и друге директне и индиректне штете. Уз
настајање земљотреса могуће су опасности од техничко-технолошких удеса на постројењима
с опасним материјама уз присуство пожара, настајање клизишта и рушење стамбених зграда.
У случајевима разорног земљотреса могу се очекивати урушавања индустријских објеката
што би за последицу имало велике материјалне штете и еколошку катастрофу услед
изливања течних горива и мазива, неконтролисаног испуштања гасова.
Услед земљотреса јачег интезитета може доћи до уништења једног дела, делова или
целокупног електроенергетског система, што би довело, у најтежем случају, до дуготрајног
струјног колапса на делу или целој територији коју обухвата. Када дође до оштећења објекта,
могућа су и оштећења електричних инсталација, при чему може доћи до експлозије или
пожара на тим објектима. Као последица може се јавити загађење земљишта и животне
околине спирањем нафте и нафтних деривата.
Водоводна и канализациона мрежа може претрпети озбиљна оштећења услед пуцања
цевовода, уз могућност изливања фекалних материја и прекида у снабдевању водом. Услед
поремећаја функционисања комуналног система и водоснабдевања може доћи до појаве
заразних болести које додатно могу угрозити живот и здравље људи.
Код земљотреса јачег интензитета били би угрожени сви путеви на територији Општине, а
услед одрона земље дошло би до прекида и застоја саобраћаја на појединим путним
правцима.
Територију ОСК до сада није задесио ниједан земљотрес већег интензитета, који би
проузроковао деформације које би довеле до лома конструкције, људских жртава и велике
материјалне штете. У новије време граде се грађевински објекти од тврдог материјала, по
важећим сеизмолошким стандардима.
3.1.11. Могућност генерисања других опасности
У случају појаве земљотреса на територији ОСК, постоји могућност да се генеришу и друге
опасности као што су пожари, цурење и испуштање опасних материја, експлозије, рушење
објеката и затрпавање људства и др.
3.1.12. Највероватнији нежељени догађај – земљотрес
Табела 1. Сценарио – Земљотрес с епицентром у Иригу

Параметар

Општа питања

Радна група
Опасност

• Назив опасности: Земљотрес с епицентром у Иригу
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног тима
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бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Земљотрес је нежељени догађај који у зависности
од епицентра, магнитуде и хипоцентра, захвата већи део површине и
из тог разлога није могуће тачно ограничити његово дејство само на
део или на целу територију општине.
• Место догађаја?
Епицентар земљотреса налази се у близини насеља Ириг.
• Захваћена површина?
Епицентар земљотреса је у близини насеља Ириг, а ефекти
земљотреса осећају се у радијусу од више од 18km. Јаки потреси
захватају и друга насељена места, рачунајући и ОСК која је ≈12km
југозападно удаљена од самог епицентра.
• Интензитет догађаја?
Земљотрес је јачине 60 MCS, а како су растојања од епицентра већа,
интезитет је све мањи.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Услед померања тектонских плоча Земљине коре, у 2:23 часова иза
поноћи 07. 08. 2026. године, земљотрес јачине 60MCS је погодио
територију у насеља Ириг.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Након настанка потреса јачине 60 MCS, становништво у насељима
Лединци, Буковац, СК и у околним местима, панично напушта
објекте, услед чега се јавља страх и дезоријентисаност угроженог
становништва. Најугроженији су Ириг али и насеља у непосредној
близини, а потрес се осећа и у суседним општинама. На територији
ОСК се јављају значајнија оштећења на старијим објектима, док се на
новијим обектима јављају мање пукотине. Долази до благог таласања
Дунава.
ВСЈ из ОСК, одмах је упућена на терен да помаже угроженом
становништву. Такође, ангажоване су и друге полицијске структуре,
хитна помоћ, а Општински штаб за ванредне ситуације затражио је
помоћ од других локалних самоуправа.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Земљотрес је трајао 45 секунди и за кратак временски период изазвао
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озбиљне последице по живот и здравље људи, материјална и културна
добра и животну средину. Постоји могућност накнадних потреса
мањег или истог интензитета у зони епицентра.
• Да ли је догађај очекиван?
Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација
земљотреса остварује на републичком нивоу и у надлежности је
Републичког сеизмолошког завода.
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво и државни органи делимично су припремљени за
одговор на нежељени догађај, иако не постоје лица посебно обучена
за поступање у случају земљотреса. Јавља се страх и паника код
једног дела становништва, па је у том случају потребна координисана
акција и збрињавање угрожених. У ситуацији када не могу да
санирају одређене ствари, тражи се помоћ државних институција.
Државни органи су обучени и опремљени за деловање у оваквим
ситуацијама. У моментима када не могу адекватно да одговоре на
одређену опасност, Штаб за ванредне ситуације тражи помоћ од
других локалних самоуправа.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а) Живот и здравље људи
На основу резултата добијених анализом критичности и могуће
штете, могу се очекивати теже и лакше повреде људи.
- Eвакуисани/Збрињени – 233
- Лакше повређени – 86
- Теже повређени – 11
- Укупно угрожено – 330
(11 теже повређених задржано је на болничком лечењу наредних 7
дана, а 86 лакше повређених 1 дан провело је на болничком
посматрању)
б) Економија/екологија
Стамбени и други објекти старијих година изградње претрпели су
различита оштећења, у зависности начина и године изградње.
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Код зиданих објеката A и Б класе могу настати оштећења:
2. степена – долази до умереног оштећења, изражене су прслине на
зидовима, отпадање малтера с великих површина, одваљивање делова
димњака;
3. степена – долази до јаког оштећења, великих и дугачких пукотина
на зидовима, црепови се померају и падају, димњаци се ломе на нивоу
крова, ломе се елементи неносеће конструкције.
Код зграда од армираног бетона, објекти Ц класе, јављају се
оштећења 2. степна и долази до умерених оштећења, малтер и круте
облоге отпадају са делова зидова, настају прслине на преградним
зидовима.
Класа
Степен оштећења Број оштећених објеката
објекта
2.
15
А
3.
9
2.
20
Б
3.
8
Ц
2.
167
Очекују се трошкови:
- лечења – 489.000
- евакуисања/збрињавања – 233.000
- оштећења настала на објектима – 8.440.000
- уклањање препрека и успостављање функционисања
саобраћаја – 5.150.000
в) Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Систем дистрибуције електричне енергије угрожен је оштећењем
електричних инсталација у стамбеним објектима. Долази до рушења
стубова/бандера, кидања проводника. Долази до оштећења
трафостанице (8.650.000).
Саобраћајна инфраструктура угрожена је оштећеном путном
сигнализацијом и саобраћајницама, закрченим деловима улица
(4.590.000).
Водоводна инфраструктура је у одређеном деоницама у прекиду због
пуцања водоводних цеви, као и пуцања водоводних инсталација у
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оштећеним стамбеним објектима (2.330.000).
Настала су оштећења гасне инсталације према корисницима у
оштећеним стамбеним зградама и у оштећеним објектима (1.950.000).
- Установе и грађевине јавног друштвеног значаја
Долази до оштећења објеката од културно-историјске вредности.
Будући да је већина установа и грађевина од јавног и друштвеног
значаја изграђена у 18. и 19. веку (неке су и раније), настала су
оштећења на фасади, прозорским стаклима, кровном покривачу, као и
електро, водоводних, канализационих и гасних инсталација. Долази
до нарушавања друштвене стабилности услед прекида њиховог
функционисања (5.000.000).
• Мултиризик
Појавом земљотреса може доћи до настанка и других опасности које
могу угрозити становништво, материјална и културна добра и
животну средину. Услед земљотреса могуће су опасности активирања
и покретања клизишта и одрона, који могу нанети велику материјалну
штету и угрозити људске животе и довести до прекида у
функционисању саобраћаја, оштећења пољопривредног земљишта и
клизања оближњих објеката. Услед земљотреса може доћи до
поремећаја функционисања комуналног система и водоснабдевања, а
самим тим и до појаве заразних болести које додатно могу угрозити
живот и здравље људи. Након потреса, на бензинској станици на
месту аутопретакалишта, може доћи до преливања система за дизел
гориво. Поред наведеног, пожари и експлозије могу бити и веома
често су пратиоци земљотреса.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
На територији ОСК и у околини забележени су потреси:
1882. године с епицентром у градској зони од 4оМСS;
2010. године с епицентром на левој обали Дунава, на подручју
Ковиљско – петроварадинског рита, од 4оМСS;
1789. године на територији Ковиља, на подручју Ковиљско –
петроварадинског рита, од 5 – 7оМСS;
На територији Буковца у периоду од 1776, 1829 и 1907. године,
регистровани су земљотреси од 4 – 5оМСS.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање
јавности?
65

Special Security doo
Нови Сад

Будуће информације

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем
званичног сајта Републичког сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних
гласила. Ради омогућавања доступности информација о догођеном
земљотресу и у случају када интернет презентација РСЗ-а
www.seismo.gov.rs није доступна, успостављена је резервна интернет
презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs
Други начин информисања јавности су средства јавног информисања,
општински Штаб за ВС и Црвени крст СК.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Потребно је едуковати становништво ради правовременог реаговања
и поступања у случају земљотреса, у смислу које активности и радње
предузимају након потреса.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Друштвена
стабилност

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Тешко повређени
11
Лакше повређени
86
Евакуисани/збрињени
233
Укупно
330
Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
489.000РСД
лечења
Евакуисани/збрињени
233.000РСД
Оштећења и санација стамбених
8.440.000РСД
објеката
Уклањање препрека и успостављање
5.150.000РСД
фунционисања саобраћаја
Укупно
14.312.000РСД = 3,1%
Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
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8.650.000 РСД
4.590.000РСД
2.330.000РСД
1.950.000РСД
17.520.000РСД = 3,8%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавног друштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на установама и грађевинама
5.000.000РСД
од друштвеног значаја
Укупно
5.000.000РСД = 1,1%
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја процењује се на основу учесталости настанка опасности. У Табели 3.
дата је процена вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
< 1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1 - 5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50%
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98%
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98%
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
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Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
Минимална
<50
Мала
50 - 200
Умерена
201 - 500
Озбиљна
501 - 1500
Катастрофална
>1500

Одабрано

Х

Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последица
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Последице по економију/екологију
Критеријум
чији износ прелази 1% буџета
чији износ прелази 3% буџета
чији износ прелази 5% буџета
чији износ прелази 10% буџета
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано
Х

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
Х
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на
установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја

Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
Х
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Катастро
фална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

Минимал
на

1

Занемарљив
а

5

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

3
2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

5

Средња

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемарљи
ва

Катастро
фална

Последице

5

Мала

3
4
Вероватноћа

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја

Катастро
фална

Умерена

2

Мала

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

1

Изразито
велика

2

Велика

1

2

Изразито
велика

1

3

Велика

Мала

Средња

Минимал
на

Умерена

2

Мала

Мала

Х

3

Занемарљива

Умерена

Последице

5

Последице

Катастро
фална

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

3

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 4: Укупан ризик

Средња

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - Ризик по
друштвену стабилност
Катастро
фална

Општина
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења на
ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика земљотреса је ВИСОК, што
значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ (наранџасте боје).
Висок ниво ризика захтева третман ризика ради смањења на ниво прихватљивости.
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3.1.13. Карта ризика

Слика 29: Површина захваћена земљотресом интезитета 60MCS са епицентром на 11km југозападно

од центра Сремских Карловаца и радијусом од 18km
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Третман ризика
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица земљотреса, предузимају се
мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 11. и 12. приказане су предложене
превентивне и реактивне мере:
Табела 11: Превентивне мере

Земљотрес
Мера

Успостављање система
мониторинга и евиденције
(евиденција важних објеката
осетљивих на јаке потресе,
израда планова за
предузимање мера за заштиту
становништва и добара,
израда планова за реаговање у
случају потреса и ангажовање
лица оспособљеног за вршење
мониторинга)
Спровођење прописаних
техничких норматива за
изградњу објеката
високоградње у сеизмичким
зонамаVII, VIII и IX степена
сеизмичности по скали MCS

Попис објеката
инфраструктуре посебно
осетљивих на земљотрес
интезитета VIII и IX степена
по скали MCS

Носилац
активности

Време
реализације

ОСК

Годину дана
од дана
израде
Процене

ОСК

Перманентна
примена
прописаних
норматива

ОСК

Годину дана
од дана
израде
Процене

Сарадници у
реализацији
активности

Општински
Штаб за
ванредне
ситуације

Време и начин
извештавања

По
реализацији
мере, а
најкасније до
рока
извршења
сачинити
писмени
извештај

Општинска
управа

Годишњи
извештај о
изградњи
објеката
високоградње

Оспособљена
привредна
друштва и
друга правна
лица

Попис
објеката
инфраструкту
ре посебно
осетљивих на
земљотрес
интезитета
VIII и IX
степена по
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скали MCS

Оспособљавање
становништва, јавних
предузећа и привредних
друштава за реаговање у
случају земљотреса

ОСК

Годину дана
од дана
израде
Процене

Штаб за
Ванредне
ситуације
Оспособљена
привредна
друштва и
друга правна
лица

Сачинити
извештај о
извршеном
оспособљава
њу

Табела 12: Мере реаговања

Земљотрес

Мера

Обезбедити
оперативну
спремност снага
за спасавање и
извлачење
угрожених
Обавешавање и
евакуација
становништва из
објеката
Евидентирање
пријава штета од
стране грађана

Време
реализације

Сарадници у реализацији активности

Време
и
начин
извешт
авања

У случају
непосредне
опасности

Специјализована јединица за
спасавање из рушевина;
ВСЈ;
Најближа јединица Војске Србије са
грађевинском механизацијом;
Оспособљена привредна друштва и
друга правна лица

/

Штаб за
ванредне
ситуације

У случају
непосредне
опасности

Јединице цивилне заштите;
Оспособљена привредна друштва и
друга правна лица;
ВСЈ;
Црвени крст

/

ОСК

У случају
непосредне
опасности

Формиране стручне комисије;
Оперативни тим одељења за ВС

/

Носилац
активности

Штаб за
ванредне
ситуације
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3.1.14. Нежељени догађај с најтежим могућим последицама – Земљотрес с
епицентром у ОСК
Табела 1. Сценарио - Земљотрес са епицентром у ОСК

Параметар
Радна група
Опасност

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет
Време

Ток

Општа питања
• Назив опасности: Земљотрес с епицентром у ОСК
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Земљотрес је нежељени догађај који у зависности
од епицентра, магнитуде и хипоцентра, захвата већи део површине и
из тог разлога није могуће тачно ограничити његово дејство само на
део или на целу територију општине.
• Место догађаја?
Епицентар земљотреса је у ОСК. Јаки потреси захватају и околна
насељена места, Нови Сад, Петроварадин, Сремску Каменицу,
Врдник, Ириг, Ковиљ. Градско језгро (најгушћа насељеност) СК је на
≈5km северозападно удаљено од самог епицентра.
• Захваћена површина?
Угрожена је цела територија ОСК, а ефекти земљотреса се осећају у
радијусу од више од 30km. Површина ОСК је 51km2.
• Интензитет догађаја?
Земљотрес је јачине 80MCS.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Услед померања тектонских плоча Земљине коре, у 3:15 часова иза
поноћи 22. 07. 2035. године, земљотрес јачине 80MCS погодио је
територију ОСК.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Након настанка потреса јачине 80MCS, становништво у ОСК и
околним насељима панично напушта објекте, услед чега се јавља
страх и паника јер се тешко одржавају на ногама. Најугроженији су
ОСК, али и насеља у непосредној близини, а потрес се осећа и у
суседним општинама.
ВСЈ из ОСК одмах је упућена на терен да помаже угроженом
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становништву. Такође, ангажоване су и друге полицијске структуре,
Хитна помоћ, а Општински штаб за ванредне ситуације затражио је
помоћ војске и помоћ од других локалних самоуправа.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Земљотрес је трајао 60 секунди и за кратак временски период изазвао
озбиљне последице по живот и здравље људи, материјална и
културна добра и животну средину. Постоји могућност накнадних
потреса мањег или истог интензитета у зони епицентра. Утицај свих
ових појава је велики како на живот и здравље људи, тако и на
економију/екологију.
• Да ли је догађај очекиван?
Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација
земљотреса остварује на републичком нивоу и у надлежности је
Републичког сеизмолошког завода.
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво и државни органи делимично су припремљени за
одговор на нежељени догађај, премда не постоје лица посебно
обучена за поступање у случају земљотреса. Јавља се страх и паника
код дела становништва, па је у том случају потребна координисана
акција и збрињавање угрожених. Тражи се и помоћ државних
институција.
Државни органи обучени су и опремљени за деловање у оваквим
ситуацијама. У моментима када не могу адекватно да одговоре на
одређену опасност, Штаб за ванредне ситуације тражи помоћ од
других локалних самоуправа.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а) Живот и здравље људи
На основу резултата добијених анализом критичности и могуће
штете, могу се очекивати теже и лакше повреде људи, али и смртни
исходи.
- Евакуисани/Збрињени – 423
- Лакше повређени – 90
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Теже повређени – 45
Смртно настрадли – 2
Укупно угрожено – 560
(45 теже повређених задржано је на болничком лечењу наредних 7
дана, од 90 лакше повређених 68 је задржано на посматању од 2 дана,
а преостало 22 је 1 дан провело на болничком посматрању)
-

б) Економија/екологија
Стамбени и други објекти старијих година изградње претрпели су
различита оштећења, у зависности начина и године изградње.
Код зиданих објеката A и Б класе настају оштећења:
4. степена – врло јака оштећења, изражени су озбиљни ломови на
зидовима и делимично рушење носеће конструкције;
5. степена – разарање, јављају се врло јака оштећења носеће
конструкције, постпуно или скоро потпуно рушење.
Код зграда од армираног бетона, објекти Ц и Д класе, јављају се
оштећења 3. степена, при чему долази до јаких оштећења носеће
конструкције, пукотине на стубовима уз одвајање бетона, пукотине
на гредама.
Зграде од армираног бетона Ц класе добијају 4. степен оштећења, где
долази до врло јаког оштећења носеће конструкције, озбиљног
оштећења на спојевима скелета зграде уз разарање бетона,
делимичног рушења, кривљења стубова.
У стамбеним објектима померају се и руше намештај и електрични
уређаји.
Класа
Степен
Број оштећених објеката
објекта
оштећења
4.
48
А
5.
9
4.
35
Б
5.
19
3.
185
Ц
4.
36
Д
3.
12
Очекују се трошкови:
- лечења – 1.419.000
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евакуисања/збрињавања – 423.000
погребни – 160.000
оштећења настала на објектима – 14.580.000
успостављање система фиксне и мобилне телефоније –
3.500.000
уклањање препрека и успостављање фунционисања
саобраћаја – 2.900.000

в) Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура:
Електроенергетска инфраструктура – оштећене електроинсталације у
стамбеним објектима, оштећење трафостанице, рушење бандере.
Нестанак струје од 5 дана. Оштећења на базним станицама мобилних
оператера, систем мобилне телефоније у квару 5 дана (10.800.000);
Саобраћајна инфраструктура – многе деонице локалних путева
претрпеле су велика оштећења, попут улегнућа, одваљених делова
пута, оштећења сигнализације, закрчени делови улица (5.120.000);
Водоводна инфраструктура – у одређеном деоницама у прекиду због
пуцања водоводних цеви, као и пуцања водоводних и
канализационих инсталација у оштећеним објектима (3.800.000);
Гасна инсталација – оштећења код корисника у оштећеним
стамбеним зградама и у оштећеним објектима установа (6.550.000);
- Установе и грађевине јавног друштвеног значаја
Долази до оштећења објекта од културно – историјске вредности.
Будући да је већина установа и грађевина од јавног и друштвеног
значаја изграђена у 18. и 19. веку (неке су и раније), настала су
оштећења на фасади, прозорским стаклима, кровном покривачу, као
и електро, водоводних, канализационих и гасних инсталација.
Долази до нарушавања друштвене стабилности услед прекида
њиховог функционисања (8.850.000).
• Мултиризик
Појавом земљотреса може доћи до настанка и других опасности које
могу угрозити становништво, материјална и културна добра и
животну средину. Услед земљотреса могуће су опасности
активирања и покретања тла на падинама (клизање), одламања
камених блокова и настанка одрона и покретања лавина, који у
брдовитим пределима могу нанети велику материјалну штету и
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угрозити људске животе и довести до прекида у функционисању
саобраћаја, оштећења пољопривредног земљишта и клизања
оближњих објеката. Услед земљотреса може доћи до поремећаја
функционисања комуналног система и водоснабдевања, а тиме и до
појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и здравље
људи. Постоји могућност настанка хемијског удеса и цурења
опасних материја код СЕВЕСО оператера. Пожари и експлозије могу
бити и веома често су пратиоци земљотреса. Последице трпе и
културна добра и историјски споменици и други објекти од
друштвеног значаја којима је неопходна рестаурација.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
(вероватноћа и последице)
На територији ОСК и у околини забележени су потреси:
Године 1882. с епицентром у градској зони од 4оМСS;
Године 2010. с епицентром на левој обали Дунава, на подручју
Ковиљско – петроварадинског рита, од 4оМСS;
Године 1789. на територији Ковиља, на подручју Ковиљско –
петроварадинског рита, од 5 – 7оМСS;
На територији Буковца у периоду од 1776, 1829 и 1907. године,
регистровани су земљотреси од 4 – 5оМСS.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање
јавности?
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем
званичног сајта Републичког сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних
гласила. Ради омогућавања доступности информација о земљотресу
подаци се налазе на интернет презентацији РСЗ-а на адреси:
www.seizmo.rs
Други начин информисања јавности јесу средства јавног
информисања, Општински штаб за ВС и Црвени крст СК.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Потребно је едуковати становништво ради правовременог реаговања
и поступања у случају земљотреса, објашњавајући које активности и
радње предузимају након потреса.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене

Критеријуми
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Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Тешко повређени
45
Лакше повређени
90
Евакуисани/Збрињени
423
Смртно настрадали
2
Укупно
560
Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
1.419.000
лечења
Евакуисани/Збрињени
423.000
Накнада погребних услуга
160.000
Оштећења и санација стамбених
14.580.000
објеката
Успостављање система фиксне и
3.500.000
мобилне телефоније
Уклањање препрека и успостављање
2.900.000
фунционисања саобраћаја
Укупно
22.982.000 РСД = 4,96%

Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Електро инфраструктура
10.800.000
Саобраћајна инфраструктура
5.120.000
Водоводна инфраструктура
3.800.000
Гасна инфраструктура
6.550.000
Укупно
26.270.000РСД = 5,7%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавногдруштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
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Штета на установама и грађевинама
8.850.000
од друштвеног значаја
Укупно
8.850.000РСД = 1,9%
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу учесталости настанка опасности. У Tабели 3.
дата је процена вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
< 1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1 - 5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50%
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98%
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98%
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 – 200
3
Умерена
201 – 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500
Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета

Одабрано

Х

Одабрано
Х
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чији износ прелази 15% буџета

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
Х
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
Х
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја
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Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења на
ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика земљотреса је УМЕРЕН што
значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ (жуте боје).
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3.1.15. Карта ризика

Слика 30: Површина захваћена земљотресом интезитета 80MCS са епицентром на 5km
северозападно од центра Сремских Карловаца и радијусом од 30km
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Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица земљотреса, неопходно је:
• Успостављање система мониторинга и евиденције важних објеката осетљивих на јаке
потресе;
• Израда планова за предузимање мера за заштиту становништва;
• Израда планова за преузимање мера за заштиту културних и материјалних добара;
• Израда планова за реаговање у случају потреса и ангажовање лица оспособљеног за
вршење мониторинга;
• Спровођење прописаних техничких норматива за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким зонама 7о,8о и 9о сеизмичности по скали MCS;
• Организовање вежби за едукацију становништва за реаговање у случају настанка
земљотреса.
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КЛИЗИШТЕ, ЕРОЗИЈА ТЛА

Клизишта настају као последица нестабилности тла. Најчешће се активирају после великих
падавина или наглих отапања снега. На настанак клизишта утичу бројни фактори, као што
су: састав тла, нагиб падине, ниво подземних вода, степен оштећења тла тектонским
кретањима или људским активностима, земљотреси, оптерећеност падине објектима (путеви,
зграде), итд.
Клизишта могу да настану и на благим падинама, а ризик расте с нагибом терена. Клизишта
настају са подизањем подземних вода. Тектонска кретања могу да доведу до поремећаја тла и
до нарушавања равнотеже, што може да доведе до настанка клизишта. До нарушавања
равнотеже често може да доведе и људска активност. Изградња објекта на неодговарајућим
местима може да доведе до преоптерећења падине, што може да иницира настанак клизишта.
Земљотреси могу да поремете равнотежу падине и да доведу до појаве клизишта.

Слика 31: Геолошки хазарди Фрушке горе – територија ОСК37

37

http://kanakov.vojvodina.gov.rs/extra/FruskaGoraWeb/geoloski_hazardi_shade/WEB/INDEX.HTML
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Клизишта у ОСК појављују се у стрмијим и рубним деловима насеља, услед недостатка
атмосферске канализације и неуређености и зарушености канала и ригола који би требало да
усмере површинске воде (Слика 29).
Клизишта се најчешће јављају у пролеће, у периоду од фебруара до маја.
Одрони настају падањем стенских маса с природних или вештачких одсека. Процес кретања
јако је кратак и састоји се из транслаторног или, ређе, ротационог кретања блокова. За
формирање одрона главни услови су велики нагиб топографске површине (>70°) и
дисконтинуитет у оквиру стенске масе, сагласан с нагибом топографске површине. То су
клисуре (кањони) и лесни одсеци. Према временској дистрибуцији, одрони се јављају
непосредно после обилнијих падавина.
Ерозија земљишта представља испирање и одношење најситнијих и најплоднијих честица из
растресите подлоге. Ерозија земљишта је природан процес који се може убрзати
неконтролисаном сечом шума и погрешним коришћењем земљишта. Услед оваквих
поступака долази до убрзане ерозије, која је веома озбиљан и неповратан процес.
3.2.1. Параметри и карактер одрона, клизишта и ерозивног подручја
Најинтензивнији геоморфолошки процеси на овом простору јесу ерозија алувијалне равни,
лесне заравни и планинске суподине, клижење тла, ширење алувијалне равни преношењем и
нагомилавањем материјала, те стварање ада и рукаваца.
3.2.2. Површина и карактеристике угроженог подручја
ОСК је најмања општина у АП Војводини и састоји се из само једног насеља – СК. Од
укупне површине, 18,80% чини грађевинско земљиште.
Територија ОСК обухвата део Националног парка Фрушка гора и Специјалног резервата
природе Ковиљско – петроварадински рит. Река Дунав протиче кроз територију општине и
представља еколошки коридор од међународног значаја. Рељеф ОСК представља алувијалну
раван насталу од реке Дунав и брдовито – планински терен Фрушке горе.
На слици 30 приказан је План генереалне регулације СК.
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Слика 32: Генерални план регулације СК

3.2.3. Густина насељености
На територији ОСК живи 8.431 становник (2016. године), на површини од 51km2, где је
густина насељености 165 становвика/ km2.
3.2.4. Густина инфраструктурних и привредних објеката, могућност генерисања
других опасности
На подручју OCK изграђени су далеководи 104/6 Инђија – Нови Сад 6 и 124/1 Рума – Нови
Сад 1, снаге 110kV. Ови далеководи чине и део основне преносне електроенергетске мреже
за територију Војводине. Изграђена је средњенапонска мрежа 35kV, 20kV и 10kV, као и
нисконапонска мрежа 0,4kV и одговарајуће трафостанице. Средњенапонска мрежа претежно
је грађена као надземна, с кратким деоницама подземних каблова и изузетком у центру СК,
где је мрежа у целости грађена подземно. Већи део средњенапонске мреже грађен је за 10kV
напон, а мањи део прилагођен је за рад под 20kV напоном. Снабдевање електричном
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енергијом потрошача обезбеђено је из 46 дистрибутивних трафостаница, од којих је 40 у
власништву Електродистрибуције. Укупна инсталирана снага износи око 16МVА.
ОСК се снабдева гасом преко постојећег разводног гасовода РГ – 02 – 09 и ГМРС Сремски
Карловци.
Телекомуникациона инфраструктура (телекомуникациони објекти, телефонска централа,
спојни путеви, примарна мрежа) довољног је капацитета. Спојни пут ка надређеној
телефонској централи реализован је по оптичком ТТ каблу. Кроз територију општине
пролази коаксијални ТТ кабл међународног карактера. Оптички спојни кабл положен је у
истој траси с овим каблом до уласка у OCK. Месна ТТ мрежа скоро је у целости каблирана.
У насељу постоји једна поштанска једница са четири шалтерске службе. За потребе система
ГСМ мреже мобилних телекомуникација на подручју општине OCK изграђена је базна
радиостаница у СК. Покривеност ТВ програмом обезбеђена је са ТВ предајника лоцираног
поред насипа, североисточно од насеља.
На територији ОСК се налази СЕВЕСО оператер нижег реда DUNAV OIL TERM (складиште
нафтних деривата), у индустријској зони – Просјанице, на југозападу Општине, на обали
Дунава. Удаљен је 4,4km од центра СК и поседује складишни капацитет дизела од 8.600m3 и
бензина од 4.500m3. Роба се допрема и отпрема друмским, железничким и речним путем.
На територији ОСК налазе се две станице за снабедевање горивом, и то: Кнез Петрол у ул.
Пинкијева број 19 и НИС Петрол у ул. Прерадовићева бб.
Специфичност саобраћајне инфрaструктуре ОСК је ослањање на државни пут IIА-100 који
представља основни саобраћајни правац преко кога се ОСК повезују с Новим Садом,
односно Београдом, на међународну пругу Београд – Нови Сад – Суботица – граница
Мађарске, деоница: Стара Пазова – Нови Сад на подручју ОСК, као најзначајнији речни
пловни пут Европе.
ОСК је друмским, железничким и речним саобраћајем веома добро повезана с околином. На
10km удаљености од центра града пролази аутопут Е – 75 (Будимпешта – Београд – Ниш), а у
непосредној близини налази се и аутопут Е – 70 (Загреб – Београд). Кроз центар града
пролази стари магистрални пут М 22 – 1 (Београд – Нови Сад).
Железнички саобраћај на простору OСК обавља се преко једноколосечне електрификоване
пруге Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија – Београд. Железничка пруга има ранг главне,
али није техничко-технолошки оспособљена за те брзине и за тај режим експлоатације јер су
поједини елементи (кривине и сл) незадовољавајући. По интензитету железнички саобраћај
је задовољавајући. Постоји Железничка станица Сремски Карловци и Железничка станица
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Карловачки виногради. Кроз ОСК пролази међународна пруга Београд – Нови Сад –
Суботица – граница Мађарске, деоница: Стара Пазова – Нови Сад.
На ≈ 500m од центра СК налази се Железничка станица.
У току је изградња нове двоколосечне пруге, која стиже на подручје ОСК (из правца
Београда) из новог Чортановачког тунела, кроз Просјанице пролази на вијадукту новом
трасом одмакнутом од старе (у правцу Дунава) до станице Карловачки виногради, где
прелази на насип и иде коридором старе пруге до уласка у грађевинско подручје СК. Овде се
поново одваја и удаљује од старе трасе (у правцу Дунава).
Планира се нова железничка станица пролазна за пругу великих брзина, а завршна за
приградски саобраћај. Траса нове пруге пролази кроз Ковиљско – петроварадински рит
насипом, ободом Рита, непосредно уз постојећу трасу38.
3.2.5. Историја догађаја
Клизишта, одрони и ерозије које су се догодиле у последњих неколико година:
- Године 2000. – угрожен објекат у ул. Карловачких ђака 98;
- Године 2003. – ширина клизишта 56m, дужина 5m у ул. Васе Стајића од броја 23 – 27.
Угрожено: четири објекта, саобраћајница, електроинсталација, водоводна и
канализациона мрежа, гасна инсталација;
- Године 2006. – ширина клизишта 40m, дужина 15m у ул. Браће Анђелић 89, 89/а, 91,
93. Угрожена четири објекта. Уклоњен одрон.
- Године 2006.– ширина клизишта 32,50m, дужина 30m у ул. Јована Поповића 5/б, 5/в,
5/г. Угрожена три објекта.
- Године 2007. – ширина клизишта 120m, дужина 2m у ул. Сремска 18, 28. до 38.
Угрожена два објекта, саобраћајница, електроинсталација, водоводна, канализациона
и гасна инсталација. Санирано 2014. године.
- Године 2010.– ширина клизишта 28m, дужина 10m у ул. Пупинова 1/а, и С.
Марковића 12. Угрожен објекат, саобраћајница, електро, канализациона, водоводна и
гасна инсталација.
Године 2012. – урађена санација клизишта у Петроварадинској улици (Ровине);
- Године 2014. – клизиште однело око 700m3 земљишног материјала, затворен саобраћај
за сва возила на путу од излаза из СК према Инђији, тј. делу Банстола до
Чортановачке раскрснице;
- Године 2014. – у Стражиловској улици догодио се одрон испод Магарчевог брда, на
коме се налази и Видиковац;
38

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/sremski_karlovci/sremski_karlovci_pdf/sremski_karlovci-04-2016.pdf
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Године 2015. – обрушила се Сремска улица због клизишта;
Године 2016. – након обилних падавина Стражиловачки поток који тече у близини
кућа, набујао је и са собом носио земљиште. Поток, набујао од киша, носи грање и
смеће, спречава да вода пролази испод моста, па се излива на пут и чини га
непроходним. Набујали поток поткопава земљиште, стварајући клизиште које
угрожава безбедност кућа;
Године 2018. – железнички саобраћај био је у застоју код СК, због великог одрона
земљишног материјала. Деоница пруге између Карловачких винограда и Чортановаца,
на међународној железничкој магистрали Београд – Нови Сад, затворена је због
одрона и клизишта.
3.2.6. Највероватнији нежељени догађај – клизиште

Табела 1: Сценарио – КЛИЗИШТЕ

Параметар

Општа питања

Радна група
Опасност

• Назив опасности: клизиште
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Клизишта су сеизмолошке, литосферске
елементарне непогоде, током којих може доћи до померања великих
количина земљишног материјала. Ова елементарна појава често се
дешава на косим и стрмим теренима. Настанак клизишта изазивају
велике количине падавина, земљотреси или антропогени узрочници.
• Место догађаја?
Клизиште је настало на потезу Ровине у ОСК, удаљеном око 1km
северозападно од центра СК.
• Захваћена површина?
Клизиште захвата површину од око 2.100 m2 (2,1ha), ширине око 30m и
дужине око 70m.

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет

Време

• Интензитет догађаја?
Највећи интензитет померања тла дешава се у периодима дуготрајних
и обилних падавина, када се клизиште поново активира и сукцесивно
шири низ падину.
• Време појављивања?
• Узрок, уколико је познат?
Клизишта се најчешће јављају у пролеће, када долази до обилних
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падавина и презасићења земљишта водом. Дана 27. 02. 2024. године,
услед отапања снега и падавина, повећава се нестабилност терана с
нагибом, па настају активна и јављају се нова клизишта.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Услед великих количина падавина дошло је и до покретања старог
клизишта на територији ОСК на потезу Ровине. Може довести до
већих оштећења околних стамбених и привредних објеката, као и
локалних путева. Због угрожености индивидуалних стамбених
објеката и људи који у њима живе, обавља се евакуација свих
домаћинстава са захваћене територије. Стручно-оперативни тимови
спроводе безбедносну проверу објеката за даљу употребу.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Померања ће се дешавати два дана.
• Да ли је догађај очекиван?
У критичним периодима увек су појачане мере опреза и приправности
људства и опреме. У периодима повећаног ризика од опасности,
становништво се обавештава о надолазећим падавинама и упозорава
на могућност појаве одрона и клизишта. Користе се сва средства јавног
информисања која постоје на територији Општине (локални лист,
радио и ТВ станице).
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво и државни органи су делимично припремљени за
долазећу опасност. Евидентирана су сва активна и привремено
умирена клизишта на територији ОСК. Општински штаб за ванредне
ситуације хитно активира јавна комунална предузећа, привредна
друштва из области грађевинарства, стручно-оперативне тимове за
заштиту и спасавање од одрона, клизишта и ерозије, као и поверенике
цивилне заштите месних заједница које су угрожене клизиштима. Сва
угрожена домаћинства се евакуишу, док стручно-оперативни тим врши
безбедносну проверу објеката за даљу употребу. Јавно предузеће
надлежно за путеве другог реда, обавља санацију оштећених
саобраћајница, ради успостављања нормалног одвијања саобраћаја.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
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Утицај на критичну инфраструктуру?

а) Живот и здравље људи
Угрожено је становништво где су евидентирана клизишта:
Очекује се утицај на људе у виду лакших повреда, страха и панике.
Посебно угрожене категорије су старија лица, инвалиди и деца.
- Лако повређени – 9
- Евакуисани/Збрињени – 65
- Укупно угрожено – 74
(Седам повређених особа задржано је на болничком лечењу наредних
7 дана, а њих двоје је 1 дан провело на болничком посматрању)
б) Економија/екологија
Оштећења на стамбеним и помоћним објектима зависе од врсте
материјала од ког су изграђена и године изградње. Теже су оштећена 3
објекта, на 14 објеката је настало умерено оштећење, док је на 36
објеката претрпело лако оштећење.
Очекују се и трошкови:
- лечења – 153.000
- збрињавања/евакуације – 65.000
- оштећења настала на објектима – 3.710.000
- санација клизишта – 2.500.000

Генерисање других
опасности

в) Друштвена стабилност
- Kритична инфраструктура:
Електроенергетска инфраструктура – оштећене електроинсталације у
стамбеним и помоћним објектима (2.330.000);
Саобраћајна инфраструктура – оштећени делови путне инфрастуртуре,
локални пут у укупној дужини од 35m (4.800.000),
Водоводна инфраструктура – угрожен систем за водоснабдевање у
стамбеним и помоћним објектима (900.000);
- установе/грађевине јавног друштвеног значаја
Нису угроженe установe/грађевинe oд јавног друштвеног значаја.
• Мултиризик
Услед настанка клизишта и ерозија постоји могућност оштећења
водоводне, канализационе и електричне мреже, и привременог
недостатка основних енергената. Клизишта и одрони могу довести до
угрожавања саобраћајница, при чему могу онемогућити брзу
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евакуацију угроженог становништва. Истовремено, уз одрон и ерозије
постоји опасност од настанка поплава, као и пожара услед оштећења
електроинсталација.
Уз клизишта постоји опасност од настанка хемијског удеса на
постројењима с опасним материјама, техничко – технолошких несрећа,
изливања опасних материја.
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
Наведено у тачки 3.2.5.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање
јавности?
Преко средстава јавног информисања становништво се обавештава
како би се правовремено припремило за могући наилазак опасности.
Такође, Општински штаб за ванредне ситуације и информативна
служба у оквиру локалне самоуправе обавешавају становништво о
дешавањима.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Неопходно је радити на успостављању и регулацији канала за
одвођење атмосферске воде. Распоред и број канала треба дефинисати
главним грађевинским пројектом санације клизишта. Потребно је
изградити дренажне системе и потпорне конструкције, којим би се
извршило засецање незаштићених падина, подложних клизању. У
циљу спречавања клизања земљишта на теренима одређеног нагиба,
предлаже се засађивање биљака дужег корена. Локална самоуправа
спроводи забрану изградње објеката на угроженом нестабилном
подручју.
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Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Друштвена
стабилност

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Повређени
9
Евакуисани/збрињени
65
Укупно
74

Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
153.000
лечења
Трошкови евакуације/збрињавања
65.000
Оштећења настала на објектима
3.710.000
Санација клизишта
2.500.000
Укупно
6.428.000РСД = 1,4%
Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
(критичној инфраструктури);
Штета
Укупан износ у РСД
Електро инфраструктура
2.330.000
Саобраћајна инфраструктура
4.800.000
Водоводна инфраструктура
900.000
Укупно
8.030.000РСД = 1,7%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавногдруштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на установама и грађевинама
0
од друштвеног значаја
Укупно
0
(На угроженој површини не налази се ниједна установа/грађевина од јавног
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друштвеног значаја)
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу учесталости. У Tабели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

X

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 – 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано
Х
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Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано
Х

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
Х
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
-
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Катастро
фална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Велика

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Велика

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

5

Матрица 4: Укупан ризик

Катастро
фална

Умерена

3
4
Вероватноћа

Средња

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

2

Мала

1

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

2
3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

Занемар
љива

1

Велика

Минимал
на

Средња

Мала

Мала

Умерена

Последице

5

Последице

Катастро
фална

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења на
ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика клизишта је ПРИХВАТЉИВ
што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ (жуте боје).
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3.2.7. Карта ризика

Слика 33: Површина захваћена клизиштем
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3.2.8. Нежељени догађај с најтежим могућим последицама – клизиште
Табела 1: Сценарио - КЛИЗИШТЕ

Параметар
Радна група
Опасност

Појављивање

Просторна
димензија

Интензитет

Време

Ток

Општа питања
•
•

Назив опасности: клизиште
Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Клизишта су сеизмолошке, литосферске
елементарне непогоде, током којих може доћи до померања великих
количина земљишта или стена. Ова елементарна појава често се
дешава на косим и стрмим теренима.
• Место догађаја?
Клизишта су настала у улицама Сремској, Карловачких ђака, Јована
Поповића и Васе Стајића.
• Захваћена површина?
Клизиште у улици Сремској димензије је 150х4m, клизиште у
Карловачких ђака 80х2m, клизиште у Јована Поповића 40х40m и
клизиште у Васе Стајића је 95х3m.
• Интензитет догађаја?
Највећи интензитет померања тла дешава се у периодима дуготрајних
и обилних падавина, када се клизиште поново активира и шири низ
падину.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Клизишта се најчешће јављају у пролеће, када долази до обилних
падавина и презасићења земљишта водом. Дана 08. 03. 2025. године,
услед отапања снега и падавина, повећава се нестабилност терана с
нагибом, па настају активна и јављају се нова клизишта.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Услед великих количина падавина дошло је до покретања неколико
старих и нових клизишта на територији ОСК. У Сремској улици
настало клизиште заузима површину од 600m2, у Карловачких ђака од
160m2, у Јована Поповића од 1600m2 и у Васе Стајића од 285m2.
Угрожене су куће с помоћним објектима, инфраструктура и
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пољопривредне површине. Угрожена је саобраћајница у укупној
дужини од 180m, због чега долази до прекида саобраћаја. Због
угрожености индивидуалних стамбених објеката и људи који у њима
живе, евакуишу се домаћинства са захваћене територије. Сво
евакуисано становништво се збрињава, док стручно-оперативни
тимови спроводе безбедносну проверу објеката за даљу употребу. Ради
отклањања оштећење саобраћајне инфраструктуре и прекида
нормалног одвијања саобраћаја, ангажовано је јавно предузеће
надлежно за путеве другог реда.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Клизишта се догађају у распону од неколико сати до више дана.
• Да ли је догађај очекиван?
У критичним периодима увек су појачане мере опреза и приправности
људства и опреме. У периодима повећаног ризика од опасности,
становништво се обавештава о надолазећим падавинама и упозорава
на могућност појаве одрона и клизишта. Користе се сва средства јавног
информисања која постоје на територији Општине (локалне радио и
ТВ станице).
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво и државни органи су делимично припремљени за
долазећу опасност. Евидентирана су сва активна и привремено
умирена клизишта на територији ОСК. Општински штаб за ванредне
ситуације хитно активира јавна комунална предузећа, привредна
друштва из области грађевинарства, стручно-оперативне тимове за
заштиту и спасавање од одрона, клизишта и ерозије, као и поверенике
цивилне заштите месних заједница које су угрожене клизиштима. Сва
угрожена домаћинства се евакуишу, док стручно-оперативни тим врши
безбедносну проверу објеката за даљу употребу. Јавно предузеће
надлежно за путеве другог реда, врши санацију оштећених
саобраћајница, ради успостављања нормалног одвијања саобраћаја.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а)Живот и здравље људи
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Угрожено је становништво где су евидентирана клизишта:
Очекује се утицај на људе у виду лакших повреда, страха и панике.
Посебно угрожене категорије су старија лица, инвалиди и деца.
- Евакуисани/Збрињени – 205
- Лакше повређени – 22
- Теже повређени – 5
- Укупно угрожено – 232
(Пет теже повређених особа задржано је на болничком лечењу
наредних 5 дана, а њих 22 је 1 дан провело на болничком прегледу)
б) Економија/екологија
Настала су оштећења на 15 објеката у Улици Сремској, 12 објеката у
Улици Карловачких ђака, 8 објеката у Улици Јована Поповића и 10
објеката у Улици Васе Стајића.
Очекују се трошкови:
- лечења – 141.000
- евакуације/збрињавања – 205.000
- оштећења на стамбеним и помоћним објектима – 10.700.000
- санација клизишта – 7.600.000

Генерисање других
опасности

в)Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура – оштећене електроинсталације у
стамбеним и помоћним објектима (4.950.000);
Телекомуникациона инфраструктура – штете по телекомуникациону
инфраструктуру у подручјима с клизиштима (2.200.000).
Саобраћајна инфраструктура – оштећени делови путне инфрастуктуре,
локални пут у укупној дужини од 180m (6.420.000).
Водоводна инфраструктура – угрожен систем за водоснабдевање у у
стамбеним и помоћним објектима (2.760.000);
- Установе/грађевине јавног друштвеног значаја
Нису угроженe установe/грађевинe oд јавног друштвеног значаја
• Мултиризик
Због клизишта и ерозија постоји могућност оштећења водоводне,
канализационе и електричне мреже, и привременог недостатка
основних енергената. Клизишта и одрони могу довести до угрожавања
саобраћајница, при чему могу онемогућити брзу евакуацију угроженог
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становништва. Истовремено, уз одрон и ерозије постоји опасност од
настанка поплава, као и пожара, услед оштећења електроинсталација.
Уз клизишта постоји опасност од настанка хемијског удеса на
постројењима с опасним материјама, техничко – технолошких несрећа,
изливања опасних материја.
•
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
Наведено у тачки 3.2.5.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање
јавности?
Преко средстава јавног информисања становништво се обавештава
како би се правовремено припремило за могући наилазак опасности.
Такође, Општински штаб за ванредне ситуације и информативна
служба у оквиру локалне самоуправе обавештавају становништво о
току догађаја.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Неопходно је радити на успостављању и регулацији канала за
одвођење атмосферске воде. Распоред и број канала треба дефинисати
главним грађевинским пројектом санације клизишта. Потребно је
изградити дренажне системе и потпорне конструкције, којим би се
извршило засецање незаштићених падина подложних клизању. У циљу
спречавања клизања земљишта на теренима одређеног нагиба,
предлаже се засађивање биљака дужег корена. Локална самоуправа
забрањује изградњу објеката на угроженом нестабилном подручју.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље

Број лица

Повређени лакше

22

Повређени теже

5

Евакуисани/збрињени

205
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Укупно
Економија/
екологија

232
Укупна материјална штета

Штета

Укупан износ у РСД

Основни трошкови болничког
лечења

141.000

Трошкови евакуације/збрињавања

205.000

Оштећења и санација стамбених
објеката

10.700.000

Санација клизишта

7.600.000

Укупно

18.646.000 РСД = 4%

Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Електро инфраструктура

4.950.000

Телекомуникациона инфраструктура

2.200.000

Саобраћајна инфраструктура

6.420.000

Водоводна инфраструктура

2.760.000

Укупно

16.330.000 РСД = 3,5%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавногдруштвеног
значаја
Штета

Укупан износ у РСД

Штета на установама и грађевинама
0
од друштвеног значаја
(На угроженој површини не налази се ниједна установа/грађевина јавног
друшвеног значаја)
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
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Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу учесталости. У табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
< 1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1 - 5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50%
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98%
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98%
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500
Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано

Х

Одабрано
Х
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Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
Х
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
-
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Изразит
о велика

Велика

2

5

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

5

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

3
4
Вероватноћа

Матрица 4: Укупан ризик

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

2

Велика

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Катастро
фална

1

5

Средња

3
4
Вероватноћа

1

Мала

2

2

Занемар
љива

1

3

Изразито
велика

Минимал
на

Велика

Мала

Средња

Умерена

Последице

5

Мала

Катастро
фална

Занемар
љива

5

Последице

Катастро
фална

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња

Special Security doo
Нови Сад

108

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења на
ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика клизишта је ВИСОК што значи
да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ (наранџасте боје).
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3.2.9. Карта ризика

Слика 34: Површине захваћене клизиштима
110

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Третман ризика
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица одрона, клизишта и ерозијa,
предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 13 и 14 приказане су
предложене превентивне и реактивне мере.
Табела 13: Превентивне мере
Одрони, клизишта и ерозијa
Мера

Поштовање забране
изградње објеката на
подручјима подложним
клизиштима, одронима и
ерозији
Успостављање система
континуираног
мониторинга клизишта и
система ране најаве

Носилац
активности

Управа СО СК

Време
реализације

Перманентно МУП

Управа СО СК

Годину дана
по изради
Акта

Управа СО СК

Годину дана
по изради
Акта

Израда дренажних система

Управа СО СК

Годину дана
по изради
Акта

Равнање и планирање
деформисаних површина

Управа СО СК

Годину дана
по изради

Забрана сече шума на
нагнутим теренима;
Забрана орања по нагибу
земљишта

Сарадници у
реализацији
активности

Управа СО;
Служба за
осматрање и
обавештавање
(центар за
обавештавање)
Надлежне
инспекцијске
службе;
МУП;
Министарство
пољопривреде,
шумрства и
водопривреде
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Оспособљена
привредна друштва

Време и
начин
извешта
вања

/

/

/

/
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НП Фрушка
гора

Акта
Годину дана
по изради
Акта

и друга правна лица
Управа СО

/

Табела 14: Мере реаговања
Одрони, клизишта и ерозијa
Мера

Обезбедити оперативну
спремност снага за
спасавање и извлачење
угрожених у случају одрона,
клизишта и ерозија
Правовремено обавештавање
становништва путем
средстава јавног
информисања о наступању
опасности и поступању у
случају одрона, клизишта и
ерозија

Носилац
активности

Општински
штаб за
ванредне
ситуације

Општински
штаб за
ванредне
ситуације

Време
реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и
начин
извештавања

/

МУП Одељење за
ванредне
ситуације;
ВСЈ СК

/

/

Извршити евакуацију
становништва

Општински
штаб за
ванредне
ситуације

/

Отклањање последица од
клизишта, одрона и ерозије

Управа СО
СК

/

Евидентирање пријава штета
од стране грађана

Управа СО
СК

/

Локалне радио
станице и
телевизије

Јединице цивилне
заштите;
Оспособљена
привредна
друштва и друга
правна лица;
ВСЈ СК;
Црвени крст СК
Оспособљена
привредна
друштва и друга
правна лица
Формиране
стручне комисије

/

/

/

/
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ПОПЛАВА

Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима услед деловања
природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је попуштање или
рушење брана, вештачких или природних, насталих заграђивањем (преграђивањем) река
услед клижења или одроњавања, ратних разарања и сл. Најчешће настају због изливања
површинских токова, што је узроковано карактеристиком речног корита, као и његовим
нерегулисањем. Често се дешавају и због деловања бујица на доње токове и због издизања
нивоа подземних вода.
Бујице представљају повремене водотокове релативно великог нагиба (2%), с променљивом
количином воде и несразмерно великом количином вученог и лебдећег наноса у односу на
проток. Тежински садржај вученог наноса тј. валутица, одломака и камена износи од 45-70%,
а густина бујичне масе од 13,8-15,3kg/m³. Основни ерозиони облик овог процеса је бујично
корито, а акумулациони бујична плавина.
3.3.1. Карте водног подручја погодне размере, са границама речних сливова и
подсливова, приказом топографије и хидролошких показатеља
У алувијалној равни завршавају се три поточне долине (Ешиковачки, Селиште и Роков
поток) на чијим крајевима су формиране мање плавине. На истом сектору Дунав је формирао
и два мања речна острва која су сада спојена с обалом (Слика 29).

Слика 35: Водопривредна инфраструктура39

39

http://kanakov.vojvodina.gov.rs/extra/FruskaGoraWeb/tehnogeni_uticaj/WEB/INDEX.HTML
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3.3.2. Начин коришћења земљишта
Територија ОСК простире се на 51km2, од којих 8,64% заузима водно земљиште.
3.3.3. Опис историјских поплава које су имале значајне штетне утицаје на људско
здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну активност
Године 1913. – бујица потока правила велике штете по улицама и стамбеним објектима;
Године 1923. – Ешиковачки поток се излио и направио велике штете, улазећи у многе куће.
Тада је и архив Богословије (у подрумским просторијама) био потопљен и делом уништен, а
страдао је и доњи део иконостаса Доње цркве;
Године 1965. – на водомерној летви Нови Сад забележен је ниво Дунава од максималних
778сm. Дошло је и до изливања Ешиковачког потока. У периоду поплаве корито
Ешиковачког потока при ушћу је морало бити преграђено, а вода је у Дунав пребацивана
пумпама. Тада је, дуж међународног пута Београд – Нови Сад изграђен зечји насип, висине
60сm. Поплава је нанела велике штете јер су поплављене Богословија, Доња црква, Архив и
други објекти од великог културног значаја.
3.3.4. Изграђеност система заштите од поплаве
Ради спречавања настанка поплава и штетног деловања поплавних вода граде се и одржавају
заштитне водне грађевине и обављају заштитни радови. Заштитна инфраструктура за
заштиту становника и материјалних добара од поплава односи се на:
− Заштитне бране;
− Обалоутврде дуж корита река;
− Одбрамбене насипе;
− Ретенције (за регулисање режима водотока);
− Покретне панеле за заштиту приобаља.
Заштитни радови односе се на пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита,
спровођење мера забране или ограничења сече дрвећа, забране или ограничења вађења песка,
шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др. Сама одбрана од поплава
организује се и обавља у зависности од степена опасности. Према величини опасности од
поплава утврђују се два степена одбране, и то: редовна одбрана када вода доспе до ножица
насипа, а ванредна одбрана када ниво воде у водотоку достигне ниво до једног метра испод
највећег забележеног водостаја, а очекује се и даљи пораст нивоа воде, или када је
одбрамбени насип расквашен услед дуготрајних високих вода. За време одбране од поплава и
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будност је знатно појачана, те повереници очитавају, за време редовне одбране, мерну летву
четири пута у току дана, а за време ванредне одбране осам пута у току дана.
У Oпeрaтивнoм плaну зa oдбрaну oд пoплaвa зa 2019. гoдину дeфинисaно је за водно
подручје Дунава – воде 1. реда, надлежно јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, за
водну јединицу Шајкашка – Нови Сад. На деоници Сремска Каменица, Петроварадин,
Сремски Карловци налази се десни насип од укупно 13,13km, од којих 4,46km је на
територији ОСК.
Редовна одбрана од нагомилавања леда на Дунаву настаје при покривености водног огледала
ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем. Ванредна одбрана
нагомилавања леда на Дунаву настаје при покривености водног огледала ледом већој од 60%
површине40.
Урбано подручје СК потпуно је заштићено од изливања реке Дунав изградњом насипа
дужине 4.46m. Дунав са својом стогодишњом великом водом од 79,04mnv не представља
више такву опасност по насеље.
3.3.5. Густина насељености
На територији ОСК живи 8.431 становник (2016. године), на површини од 51km2, где је
густина насељености 165 становника/ km2.
3.3.6. Величина животињског фонда
Стање сточног фонда према Попису пољопривреде из 2012. године у ОСК чине: говеда (43),
свиње (344), овце (267), живина: (3994), укупно (4.648).
3.3.7. Слабе тачке у систему заштите од штетног дејства вода на водотоковима
првог и другог реда
Територија ОСК угрожена је од бујичних вода Ешиковачког/Стражиловачког потока,
привременог потока Дока и од вода Дунава. Вода које се са падина слива према нижим
теренима, угрожава градско језгро. Вода се слива према ретензијама – Кишовој и Жагеровој
бари, које се користе за изливање воде приликом превеликог дотока. Кишова и Жегарова
бара више немају ретензиона својства. Ове воде угрожавају уже градско подручје (стамбене
и јавне зграде), као и низ привредних и инфраструктурних објеката. Неке објекте угрожавају
и подземне воде, као и активна потенцијална клизишта и ерозиони процеса.

40

http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/podzak/Naredba-o-utvrdjivanju-Operativnog-plana-za-odbranu-od-poplavaza-2019-godinu.pdf
116

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Највећи проблеми јављају се у равничарском делу града, где дејство бујичних вода може да
проузрокује највише штете.
3.3.8. Положај насељене области – подручја привредних активности
Насељеност на територији ОСК условљена је географским положајем, друштвено економским кретањима и развојем, као и инфраструктурним развојем.
ОСК прoстирe сe нa пoвршини од 51.000ha, где градски део обухвата површину од 5.560ha. У
централном делу Oпштине сконцентрисани су инфраструктурни објекти од јавног,
културног, верског и привредног значаја, док се ван насеља налазе стамбени објекти за одмор
у викенд насељима, објекти за потребе пољопривреде и сточарства, као и индустријска зона.
У периодима поплавних таласа од унутрашњих поплава и јављања подземних вода, с којима
Општина има проблем, неуређеност речних обала на водотоковима 2. реда и настанак
бујичних поплава, може довести до ширења воденог таласа до привредних објеката у
градским и приградским насељима.
3.3.9. Могућност генерисања других опасности
Постоји и могућност оштећења електричних инсталација и настанка пожара. Поплаве врло
често утичу на настанак нових и активирање већ постојећих клизишта. Такође, могуће су
епидемије и болести животиња. Последице поплава могу нарушити нормалне услове за
живот и рад, као и обављање привредних активности. Може доћи до контаминације и
загађења воде за пиће, као и оштећења канализационих и одводних цеви и канала. Услед
оштећења саобраћајне инфраструктуре нека насеља на територији општине могу бити
одсечена, при чему настаје проблем снабдевања угроженог становништва основним
животним намерницама.
3.3.10. Постојеће стање одбране од поплава
Река Дунав са својом стогодишњом великом водом од 79,04mnv не представља више такву
опасност по урбано подручје СК, с обзиром на то да је насеље данас потпуно заштићено
изградњом насипа дужине 4.447m.
Ешиковачки поток регулисан је у доњем току. Ова регулација је димензионирана на
коинциденцију појаве стогодишњег водостаја Дунава и појаву стогодишњег протока
Ешиковачког потока. Регулација је обухватила повећање попречног профила корита,
бетонирање дна и косина корита, формирање земљаног надвишења уз корито и изградњу
обалног зида. На овај начин је Ешиковачки поток регулисан за протоке до 30m³/sec, па је
смањена потреба за противпоплавном акумулацијом у горњем току овог потока.
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Регулационим радовима није решен проблем ерозије слива горњег тока Ешиковачког потока,
јер постоји могућност таложења до 4.500m³ наноса годишње у доњем току. Таложење
смањује просек проточног профила и умањује функционалност регулационих радова и
објеката. Овакви процеси таложења у условима за које су регулациони радови и објекти
димензионирани могу довести до изливања воде из корита и плављење доњег дела СК, што
би изазвало несагледиве последице.
Корито повременог потока Дока није јасно дефинисано, тако да је тешко уредити га без
радикалнијих захвата. Поток се формира повремено, после јачих падавина, и носи са собом
нанос који се таложи у доњем делу, што изазива замуљење уличних отворених канала.
Ретензија Жагерова бара је практично затрпана, тако да вода отиче каналом кроз два
пропуста у ретензије Пруд, одакле отиче гравитационо уставом Φ =1000mm у Дунав, све до
водостаја на водомерној летви Нови Сад +195 сm. Изнад овог водостаја, када је устава
затворена, вода остаје у ретензији Пруд, а уколико се нагло повећа ниво воде у овој
ретензији, почиње се с препумпавањем у Дунав.
Кишова бара, која је некад била у функцији ретензије, засута је и практично нема ретензиона
својства. Ова ретензија служила је искључиво за прихватање воде са градског подручја, и то
Доњег краја које се улицама сливају. Одатле се она гравитационо изливала у Дунав кроз
сасведену уставу D=2,5 m, и при вишем водостају Дунава (+280 сm на водомерној летви
Нови Сад) морала се пумпама пребацивати у Дунав, уколико је прилив унутрашњих вода био
велик. Сада је засведена устава стално затворена, а вода се гравитационо упушта на
импровизован начин у атмосферску канализацију која иде паралелно с путем Нови Сад –
Београд и тако спроводи ка ретензији Пруд. Овакав начин није добар, јер постоји висок
степен таложења материјала (песка и муља) у атмосферској канализацији, те се мора што пре
направити прописан уводник с таложником за атмосферске бујичне воде у ову канализацију.
Није било поплава Дунава које су угрожавале брањена подручја ОСК. Последње изливање
Дунава било је 2013. године, када се вода излила у небрањени део и угрозила неколико
објеката41.
С обзиром на рељеф ОСК (надморску висину), у случају пораста нивоа Дунава преко
стогодишњег нивоа (79,04mnv), вода из корита излиће се на леву обалу – СПР
Петроварадинско – ковиљски рит. СК су највише угрожени од изливања потока услед
бујичних поплава и подизања нивоа подземних вода.

41

Допис број 8-1/17/2018- VII од 20.03.2019.године, Оделење за друштвене делатности, Општина Сремски Карловци

118

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Праћење режима површинских вода на Дунаву обавља хидролошка станица Нови Сад.
Станица врши систематско осматрање и мерење, ради утврђивања и регистровања промена
квантитативних и квалитативних карактеристика површинских вода. У консултацији с
метеоролошким станицама издају обавештења о временским приликама и појавама великих
вода, које могу допринети порасту водостаја на рекама и настанку поплавних таласа.
3.3.11. Највероватнији нежељени догађај – поплава
Табела 1: Сценарио – ПОПЛАВА

Параметар
Радна група
Опасност

Појављивање

Просторна
димензија

Интензитет

Време

Општа питања
•
•

Назив опасности: поплава
Састав радне групе је одређен Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Поплава је природна појава која означава
неуобичајено високи водостај у рекама и потоцима, па вода из
корита прелива обалу и плави околно подручје.
• Место догађаја?
Стражиловачки поток који пролази кроз центар насеља, након повећаних
падавина прелива се из корита и плави околни простор.
• Захваћена површина?
Вода из потока захвата простор поред Карловачке гимназије, Саборне
цркве, Патријаршијског двора и ОШ 23. октобар, која је и најугроженија
јер је на најнижој надморској висини.
• Интензитет догађаја?
Интезивне кише и топљење снега доводе до бујања Стражиловачког
потока. Услед нагомилавања земљишног матријала, грања и отпадака,
долази до загушења регулационог протока потока, вода се прелива из
корита и плави околни простор. Падавине већег интензитета повећавају
брзину и количину протока водене масе, с повећаним ризиком од
изливања на уређеном делу Стражиловачког потока.
• Време појављивања? (доба дана, дан, месец и година)
• Узрок уколико је познат?
Почетком пролећа, 15. 03. 2028. године, након кишних периода, топљења
снега и пораста нивоа подземних вода, долази до пораста водостаја и
изливања воде из корита Стражиловачког потока.
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• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Интензивне падавине и топљење снега током марта доводе до бујања и
раста нивоа воде Стражиловачког потока. Угрожени су стамбени и јавни
објекти од историјског и културног значаја: Карловачка гимназија,
Саборна црква, Патријаршијски двор и ОШ 23. октобар, која је и
најугроженија јер је на најнижој надморској висини.
Општински штаб за ванредне ситуације доноси одлуку о ангажовању
механизације јавних предузећа и привредних друштава. На подизању
насипа и утврђивању обалоутврда на критичним местима ангажују се
јавна комунална предузећа из Новог Сада. Ангажују се и друга привредна
друштва због коришћења механизације, опреме и људства.
Наредног дана од дана изливања потока престају падавине, те се очекује
постепена стабилизација. У активностима збрињавања и пружања помоћи
угроженом становништву учествују Црвени крст СК и Центар за
социјални рад СК. Активности Црвеног крста односе се на обезбеђивање
средстава за хигијену и дезинфекцију, хране и пијаће воде, одеће и обуће,
као и пружање психолошке подршке угроженима. Центар за социјални рад
организује и прихват евакуисаног становништва.
Након повлачења воде ангажују се Завод за јавно здравље Нови Сад, ЈКП
Белило и Службе за дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију, који раде
на рашчишћавању и отклањању отпада, чишћењу и дезинфекцији објеката,
уклањању угинулих животиња, ради спречавања настанка и ширења
епидемије. Општински штаб формира стручну комисију која обилази
терен, сачињава записнике и преглед предмера и предрачуна, које
доставља Одељењу за ванредне ситуације.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Након неколико сати падања кише, долази до стварања велике водене масе
у кориту потока са тенденцијом изливања и плављења околних површина.
Даноноћно падање кише, умереног интензитета у току наредног дана
доводи до потпуног изливања потока. Велика количина вода (киша,
топљење снега и подземне воде) прозрокује плављење површина изнад
уређеног корита потока, са задржавањем воде на поплављеним подручјима
до два дана.
• Да ли је догађај очекиван?
Појачане су мере опреза и приправности људства и опреме у критичним
периодима. У периодима повећаног ризика од опасности, становништво се
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обавештава о надолазећим падавинама и упозорава на могућност појаве
изливања потока. Користе се сва средства јавног информисања која
постоје на територији Општине (локалне радио и ТВ станице).
Припремљеност
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
У циљу заштите од плављења извршена је регулација доњег тока
Стражоловачког потока. На сваке две године расписује се јавна набавка
којом је предвиђено детаљно чишћење и уклањање грања и смећа из
канала, а по потреби ангажује се и ЈП Белило које располаже
механизацијом.
Општински штаб за ванредне ситуације активира стручно-оперативне
тимове, сва јавна комунална предузећа и привредна друшва оспособљена
за учествовање у заштити и спасавању у случају поплава. Повереници
цивилне заштите осматрају стање на терену и обавештавају Штаб о
тренутној ситуацији, координирају радом јединица цивилне заштите и
грађанима преносе упутства о поступању на терену. Стручно-оперативни
тимови обављају проверу на терену и сачињавају извештаје које
достављају Општинском штабу за ванредне ситуације.
Утицај
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а)Живот и здравље људи
Угроженост становништва услед појаве поплаве. Становништво услед
поплава постаје психички растројено услед губитка имовине и других
вредности, па сарадња с екипама за спасавање може бити ослабљена.
Заступљен је страх, неизвесност и непромишљено поступање.
- Евакуисани/Збрињени – 123
- Лакше повређени – 25
- Теже повређени – 7
- Укупно угрожено – 155
(7 теже повређених задржано је на болничком лечењу по 5 дана, а помоћ је
указана 25 лакше повређенима)
б)Економија / екологија
Оштећења настала на стамбеним објектима:
Поплавни талас захвата и плави подрумске и приземне делове код 60
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стамбених и пословних објеката, наносећи велику штету домаћинствима
(оштећење уређаја, беле технике, намештаја, зидова и фасада). Поплаве
наносе значајне штете животној средини у виду нагомилавања смећа,
отпада и других садржаја, уз могућност изливања отпадних вода које
додатно доприносе настанку болести код људи и животиња.
Очекују се трошкови:
- лечења – 180.000
- евакуација/збрињавање – 123.000
- оштећења и санација кућа и помоћних објеката – 25.400.000
- комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције и дератизације –
2.500.000
- механизација за рашчишћавање протока потока – 3.000.000

Генерисање
других
опасности

в)Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Штета настаје на електро и ПТТ мрежи при чему су неопходни трошкови
обнове и поправке насталих оштећења (1.800.000).
Дошло је до оштећења саобраћајне сигнализације и прекида у
функционисању саобраћаја (600.000).
Услед изливања канализације, очекује се поремећај комуналних система
водовода и канализације, што може допринети нарушавању нормалних
услова живота и рада (3.500.000).
- Установе/грађевине јавног друштвеног значаја
Угрожене поплавом су и Карловачка гимназија, Саборна црква,
Патријаршијски двор и ОШ 23. октобар. На свим објектима дошло је до
знатног оптећења на фасади, поплављене су подрумске и део приземних
просторија (30.660.000). Предвиђа се поремећај комуналних система
водовода и канализације, што може допринети нарушавању нормалних
услова рада, и прекида привредних активности (4.150.00). Штета настаје и
на електро и ПТТ мрежи, при чему су неопходни трошкови обнове и
поправке насталих оштећења (2.300.000). Укупна штета на установама и
грађевинама од друштвеног значаја је 37.110.000 динара.
• Мултиризик
Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише
узрочно-последична веза, с могућношћу истовременог или накнадног
дејства. Могуће су појаве клизишта услед прекомерне засићености
земљишта водом, поготово на местима с активним земљишним
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материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта може
нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући
електричну,
водоводну,
канализациону
и
телекомуникациону
инфраструктуру. Услед нехигијенских услова насталих приликом поплава,
могу се појавити заразне болести код људи и животиња. Поплаве могу
загадити и воду за пиће, при чему је неопходно обезбедити додатно
снабдевање водом.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
На основу добијених података о поплавама на територији ОСК,
евидентиране су у тачки 3.3.3 Историјске поплаве.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
Хидролошка станица Нови Сад прати и бележи податке о стању на
водотоковима који се налазе у њиховој надлежности. У сарадњи с метео
станицом, добија податке о метеоролошким приликама на територији
Општине, које могу имати утицај на ниво водостаја и промену стања на
речним токовима. Средствима јавног информисања, на основу
прикупљених података, становништво се обавештава о могућем наиласку
опасности. Такође, становништво се обавештава посредством Општинског
штаба за ванредне ситуације и информативне службе у оквиру локалне
самоуправе.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Ради спречавања плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и
чишћење корита потока, спречавање стварања депонија уз корита.
Неопходно је додатно радити на регулацији корита потока, подизању
обала на местима изливања и засађивања растиња на обали, ради
постизања њихове стабилности и смањењу њиховог обасипања.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Повређени лакше
25
Повређени теже
7
Евакуисано становништво из
123
зоне насеља
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155

Економија/
екологија

Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
180.000
лечења
Трошкови евакуације/збрињавања
123.000
Оштећења и санација стамбених
25.400.000
објеката
Трошкови комуналних служби,
дезинфекције, дезинсекције и
2.500.000
дератизације
Трошкови механизација за
3.000.000
рашчишћавање протока потока
Укупно
31.203.000РСД = 6,7%
Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Електро и ПТТ инфраструктура
1.800.000
Саобраћајна инфраструктура
600.000
Водоводна инфраструктура
3.500.000
Укупно
5.900.000РСД = 1,3%
Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавног друштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на установама и грађевинама
37.110.000
од друштвеног значаја
Укупно
37.110.000РСД = 8 %
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја процењује се на основу учесталостии. У Табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
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Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
< 1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1 - 5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50%
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98%
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98%
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500

Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано
Х

Одабрано

Х
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Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
Х
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
Х
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Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Изразит
о велика

3
2

5

1

2

Мала

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

5

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

3
4
Вероватноћа

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја

Катастро
фална

Умерена

2

3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

1

Велика

5

Велика

3
4
Вероватноћа

1

Средња

2

2

Мала

1

3

Изразито
велика

Минимал
на

Велика

Мала

Средња

Умерена

Последице

5

Мала

Катастро
фална

Занемар
љива

5

Последице

Катастро
фална

Занемар
љива

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

3

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 4: Укупан ризик

Средња

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - Ризик по
друштвену стабилност
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Општина
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика захтевају
третман ризика ради смањења на ниво
прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика поплаве је ВИСОК што значи да
је ризик НЕПРИХВАТЉИВ (наранџасте боје).
Висок ниво ризика захтева третман ризика ради смањења на прихватљив ниво.
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3.3.12. Карта ризика

Слика 36: Површина захваћена поплавом из Стражиловачког потока
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Третман ризика
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица поплава, предузимају се
мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 15 и 16 приказане су предложене
превентивне и реактивне мере.
Табела 15: Превентивне мере

Поплаве
Мера

Спрoвoђeњe
прeвeнтивнoтeхничких мeрa зa
зaштиту oд пoплaвa
(oбeзбeдити
пoтрeбнa
истрaживaњa,
Утврђивaњe
студиje и прojeктe
рaспoлoживих
рaди прeдузимaњa
рeсурсa,
и тo:
мeрa и рaдoвa зa
тeхничких,
нeoпхoднo пoвeћaњe
aдминистрaтивних,
стeпeнa
сигурнoсти
мaтeриjaлних,
oдбрaнe
oд пoплaвa)
финaнсиjских,
Забрана изградње
кaдрoвских
и у
нових објеката
институциoнaлних,
зонама поплавних
зa
спрoвoђeњe
таласа
oдбрaнe
Забрана oд пoплaвa,
укључуjући
складиштењаи смећа
припрeмaњe
и отпада уз речне
гoдишњих
пoтрeбa,
токове
билaнсa и буџeтa

Носилац
активности

Време
реализације

Сарадници у
реализацији
активности

ОСК

Шест месеци Оспособљена
по изради
привредна друштва и
Акта
друга правна лица

ОСК

Шест месеци ЈКП Белило и друга
по изради
оспособљена
Акта
привредна друштва

ОСК

Шест месеци
Инспекцијске
по изради
службе
Акта

ОСК

Шест месеци
по изради
Инспекцијске
Акта
службе

Време и начин
извештавања

Извештај о
извршеној
активности

/

Објављивање у
Сл. листу ОСК

Објављивање у
Сл. листу ОСК
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Праћење прогнозе и
кретања водостаја,
планирање мера
одржавања
водотокова другог
реда

ЈКП Белило;
ЈКП Водовод
и
канализација
Нови Сад

Постављање
довољног броја
кишомера на
територији ОСК у
циљу боље прогнозе
количина падавина

ОСК

Метеоролошка
Свакодневно
станица;
праћење
Хидролошке станице

Извештај о
временским
приликама и
стању водостаја

Годину дана
по изради
Акта

РХМЗ

Извештај о
извршеној
активности

Стално
одржавање и
изградња по
утврђеним
потребама

Оспособљена
привредна друштва и
друга правна лица

Извештај о
извршеној
активности

Одржавање корита
потока и
атмосферских
канала (санирање
критичних места),
поправка постојећих
и изградња нових
насипа
Организовати вежбу
одбране од поплава
свих субјеката од
значаја за заштиту и
спасвања

Општински
штаб за
ванредне
ситуације
СК

Годину дана
од дана
израде Акта

Оспособљена
привредна друштва и
друга правна лица

Извештај о
реализацији
вежбе

Обезбедити
ефикасан систем
веза и узбуњивања
становништва у
поплавном подручју

Општински
штаб за
ванредне
ситуације
СК

Годину дана
од дана
израде Акта

Медији;
Оспособљена
привредна друштва и
друга правна лица.

Извештај о
извршеној
активности

ЈКП Белило
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Табела 16: Реактивне мере

Поплаве
Мера
Припрема и
подизање капацитета
у случају ране најаве
за евакуацију
становништва и
организовање
измештања
материјалних и
културних добара
Одржавање
комуникације с
околним општинама
о стању падавина и
водостаја
Куповина или
рентирање мобилних
брана за одбрану од
поплава у складу с
потребама и
могућностима ОСК
Евидентирање
пријава штета које
обављају грађани

Отклањање
последица од
поплава

Време
реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и начин
извештавања

Непосредно
након појаве
опасности

Оспособљена
привредна
друштва и друга
правна лица

Извештај о
стању
спремности
капацитета за
реаговање

Општински
штаб за
ванредне
ситуације СК

Перманентно

Метеоролошке
станице;
Хидролошке
станице

/

ОСК

Годину дана од
дана израде
Акта

ЈКП Белило

/

ОСК

Непосредно
након
престанка
опасности

ОСК

Након
престанка
опасности

Носилац
активности

Општински
штаб за
ванредне
ситуације СК

Стручна
комисија

Оспособљена
привредна
друштва и друга
правна лица

Састављање
извештаја
након
евидентирања
свих пријава
Састављање
извештаја
након
извршених
активности
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3.3.13. Нежељени догађај са најтежим могућим последицама – поплава
Табела 1: Сценарио - ПОПЛАВА

Параметар
Радна група
Опасност

Појављивање

Просторна
димензија

Интензитет

Општа питања
•
•

Назив опасности: поплава
Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: Поплава је природна појава која означава
неуобичајено високи водостај у рекама и потоцима, када вода из
корита прелива обалу и плави околно подручје.
• Место догађаја?
Након вишедневних падавина, Стражиловачки поток који пролази кроз
центар насеља, прелива се из корита и плави околни простор. Повремени
поток Дока поплавио је околни простор. Канали с атмосферском водом су
се излили.
• Захваћена површина?
Вода из Стражиловачког потока захвата простор поред Карловачке
гимназије, Саборне цркве, Патријаршијског двора и ОШ 23. октобар, која
је и најугроженија због најниже надморске висине. Угрожени су и
стамбени објекти у околини. Поток Дока је поплавио стамбене куће у
својој околини. Канали са атмосферском водом су поплавили у улицама
Николе Тесле, Теодора Крачуна, Браће Дејановић, Карловачког мира и
Митрополита Стратимировића.
• Интензитет догађаја?
Интезивне кише и топљење снега доводе до бујања Стражиловачког и
потока Дока, као и преливања канала атмосферских вода. Услед
нагомилавања земљишног материјала, грања и отпадака, долази до
загушења регулационог протока Стражиловачког потока и вода се прелива
из корита и плави околни простор. Поток Дока повремено се појављује и
нема уређен ток. Падавине већег интензитета повећавају брзину и
количину протока водене масе, с повећаним ризиком од изливања на
уређеном делу Стражиловачког потока, а поток Дока добија бујични
карактер и плави околне стамбене објекте. Повећава се ниво подземних
вода уз све падавине, канали с атмосферком водом се изливају.
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• Време појављивања? (доба дана, дан, месец и година)
• Узрок, уколико је познат?
Почетком пролећа, 18. 03. 2030. године, након кишних периода, топљења
снега и пораста нивоа подземних вода, долази до пораста водостаја и
изливања воде из уређених и неуређених токова воде.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Интензивне падавине и топљење снега током марта доводе до бујања и
раста нивоа воде Стражиловачког потока. Угрожени су стамбени и јавни
објекти од историјског и културног значаја: Карловачка гимназија,
Саборна црква, Патријаршијски двор и ОШ 23. октобар. Поток Дока
поплавио је стамбене и помоћне објекте у околним улицама. Канали с
атмосферском водом излили су се у улицама Николе Тесле, Теодора
Крачуна, Браће Дејановић, Карловачког мира и Митрополита
Стратимировића и угрозили стамбене и помоћне објекте.
Општински штаб за ванредне ситуације доноси одлуку о ангажовању
механизације јавних предузећа и привредних друштава. На подизању
насипа и утврђивању барикада на критичним местима ангажују се јавна
комунална предузећа из Новог Сада. Ангажују се и друга привредна
друштва због коришћења механизације, опреме и људства.
Наредног дана од дана изливања потока, долази до престанка падавина, те
се очекује постепена стабилизација. У активностима збрињавања и
пружања помоћи угроженом становништву учествују Црвени крст Нови
Сад и Центар за социјални рад СК. Активности Црвеног крста односе се
на обезбеђивање средстава за хигијену и дезинфекцију, хране и пијаће
воде, одеће и обуће, као и пружање психолошке подршке угроженима.
Центар за социјални рад организује и прихват евакуисаног становништва.
Након повлачења воде ангажују се Завод за јавно здравље Нови Сад, ЈКП
Белило и Службе за дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију, који раде
на рашчишћавању и отклањању отпада, чишћењу и дезинфекцији објеката,
уклањању угинулих животиња, ради спречавања настанка и ширења
епидемије. Општински штаб формира стручну комисију која обилази
терен, сачињава записнике и преглед предмера и предрачуна, које
доставља Одељењу за ванредне ситуације.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Након вишечасовне кише стварају се велике водене масе у токовима
потока и каналима с атмосферским водама, с тенденцијом изливања и
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плављења околних површина. Даноноћна киша, умереног интензитета у
току наредног дана доводи до потпуног изливања вода. Велика количина
вода (киша, топљење снега и подземне воде) проузрокује плављење
површина изнад уређених и неуређених водотокова, са задржавањем воде
на поплављеним подручјима до 3 дана.
Рана најава
• Да ли је догађај очекиван?
У периодима повећаног ризика од опасности, становништво се обавештава
о надолазећим падавинама и упозорава на могућност појаве изливања
потока. Појачане су мере опреза и приправности људства и опреме у
критичним периодима. Користе се сва средства јавног информисања која
постоје на територији Општине (локални лист, радио и ТВ станице).
Припремљеност
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
У циљу заштите од плављења извршена је регулација доњег тока
Стражиловачког потока. На сваке две године расписује се јавна набавка
којом је предвиђено детаљно чишћење и уклањање грања и отпада из
канала, а по потреби ангажује се и ЈКП Белило које располаже
механизацијом.
Општински штаб за ванредне ситуације активира стручно-оперативне
тимове, сва јавна комунална предузећа и привредна друшва, оспособљена
за учествовање у заштити и спасавању у случају поплава. Повереници
цивилне заштите осматрају стање на терену и обавештавају Штаб о
тренутној ситуацији, координишу радом јединица Цивилне заштите и
грађанима преносе упутства о поступању на терену. Стручно-оперативни
тимови обављају проверу на терену и сачињавају извештаје које
достављају Општинском штабу за ванредне ситуације.
Утицај
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а)Живот и здравље људи
Становништво услед поплава постаје узнемирено због губитка имовине и
других вредности, па сарадња с екипама за спасавање може бити
ослабљена. Јавља се страх, неизвесност, проузрокујући непромишљено
поступање.
- Евакуисани/Збрињени – 268
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- Лакше повређени – 28
- Теже повређени – 16
- Укупно угрожено – 312
(16 теже повређених особа задржано је на болничком лечењу наредних пет
дана, а њих 28 је један дан провело на болничком лечењу)
б)Економија / екологија
Оштећења настала на стамбеним објектима:
Изливена вода захватила и поплавила подрумске и приземне делове код
111 стамбених и помоћних објеката, наносећи велику штету
домаћинствима (оштећење уређаја, беле технике, намештаја, зидова и
фасада). Поплаве наносе значајне штете животној средини у виду
нагомилавања смећа, отпада и других садржаја, уз могућност изливања
отпадних вода које додатно доприносе настанку болести код људи и
животиња. Након повлачења воде остају велике количине муља, грања,
смећа и другог отпада, па је неопходно спровести активности
рашчишћавања терена, за шта се ангажују комуналне екипе, Завод за јавно
здравље Нови Сад и Служба за дезинсекцију, дезинфекцију и
дератизацију.
Очекују се трошкови:
- лечења – 324.000
- евакуације/збрињавања – 268.000
- оштећење и санација кућа и помоћних објеката – 49.800.000
- комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције и дератизације –
4.800.000
- механизација за рашчишћавање протока потока – 7.320.000
в)Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Дошло је до оштећења саобраћајне сигнализације, па се саобраћај одвија у
отежаним условима, с прекидом на одређеним саобраћајницама
(2.300.000). Услед изливања канализације, очекује се поремећај
комуналних система водовода и канализације, што може допринети
нарушавању нормалних услова живота и рада (6.280.000). Штета настаје и
на електро и ПТТ мрежи, при чему су неопходни трошкови обнове и
поправке насталих оштећења (4.450.000).
-

Установе/грађевине од јавног друштвеног значаја
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Угрожене поплавом су и Карловачка гимназија, Саборна црква,
Патријаршијски двор и ОШ 23. октобар. На свим објектима дошло је до
знатног оптећења на фасади, поплављене су подрумске и приземне
просторије. Предвиђа се поремећај комуналних система водовода и
канализације, што може допринети нарушавању нормалних услова рада, и
прекида привредних активности. Штета настаје и на електро и ПТТ
мрежи, при чему су неопходни трошкови обнове и поправке насталих
оштећења (42.600.000).
• Мултиризик
Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише
узрочно – последична веза, са могућношћу истовременог или накнадног
дејства. Могуће су појаве клизишта услед прекомерне засићености
земљишта водом, поготово на местима с активним земљишним
материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта може
нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући
електричну,
водоводну,
канализациону
и
телекомуникациону
инфрструктуру. Због нехигијенских услова насталих приликом поплава,
могу се појавити заразне болести код људи и животиња. Поплаве могу
загадити и воду за пиће, при чему је неопходно обезбедити додатно
снабдевање водом.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када? (вероватноћа и
последице)
На основу добијених података о поплавама на територији ОСК,
евидентиране су у тачки 3.3.3 Историјске поплаве.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
Хидролошка станица Нови Сад прати и бележи податке о стању на
водотоковима који се налазе у њеној надлежности. У сарадњи с метео
станицом, добија податке о метеоролошким приликама на територији
Општине, које могу имати утицај на ниво водостаја и промену стања на
водотоковима. Средствима јавног информисања, на основу прикупљених
података, становништво се обавештава за могући наилазак опасности.
Такође, Општински штаб за ванредне ситуације и информативна служба у
оквиру локалне самоуправе обавештавају становништво о току догађаја.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Ради спречавања плављења неопходно је редовно уклањање наноса и
чишћење корита потока и канала, спречавање стварања депонија.
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Неопходно је додатно радити на регулацији корита потока, подизању
обала на местима изливања и засађивања растиња на обали, ради
постизања њихове стабилности и смањењу њиховог обасипања.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Друштвена
стабилност

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и
Број лица
здравље
Повређени лакше
28
Повређени теже
16
Евакуисано становништво из
268
зоне насеља
Укупно
312
Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
324.000
лечења
Трошкови евакуације/збрињавања
268.000
Трошкови оштећења и санација
49.800.000
кућа и помоћних објеката
Трошкови комуналних служби,
дезинфекције, дезинсекције и
4.800.000
дератизације
Трошкови механизација за
7.320.000
рашчишћавање протока потока
Укупно
62.512.000 РСД = 13,5%
Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Саобраћајна инфраструктура
2.300.000
Водоводна инфраструктура
6.820.000
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Електро и ПТТ инфраструктура
4.450.000
Укупно
13.570.000РСД = 2,9%
Укупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на установама и
грађевинама од друштвеног
42.600.000
значаја
Укупно
42.600.000 = 9,2%
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу учесталости. У табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано

Х
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Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано

Х

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
Х
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
Х
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Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Изразит
о велика

2

5

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

5

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја

Катастро
фална

Умерена

3
4
Вероватноћа

Велика

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

2

Велика

1

5

Средња

3
4
Вероватноћа

1

Мала

2

2

Занемар
љива

1

3

Изразито
велика

Минимал
на

Велика

Мала

Средња

Умерена

Последице

5

Мала

Катастро
фална

Занемар
љива

5

Последице

Катастро
фална

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

3

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 4: Укупан ризик

Средња

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - Ризик по
друштвену стабилност
Катастро
фална
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења
на ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика поплаве је УМРЕНИ што значи
да је ризик ПРИХВАТЉИВ (жуте боје).
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3.3.14. Карта ризика

Слика 37: Површина захваћена поплавом услед изливања потока и атмосферских канала
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3.4.

ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ – ГРАД

Под екстремним временским непогодама може се сматрати догађај који доводи до ситуације
у којој вредност једног или више метеоролошких елемената значајно одступа од нормалних
вредности тог елемента за дато подручје и годишње доба, а да притом то има утицаја на
живи свет или било који други аспект животне средине.
Град је врста падавина у чврстом стању код кога је пречник зрна већи од 5mm, док се чврстa
падавинa код коje је пречник зрна мањи од 5mm назива суградица. У вези је с олујно грмљавинским облацима – кумулонимбусима, чије су димензије од неколико километара до
неколико десетина километара. Због растојања између метеоролошких станица које су веће
од димензија појединих кумулонимбусних облака, могуће је да се поједине појаве града не
забележе.
Град настаје смрзавањем капљица које на путу ка Земљи пролазе кроз појас хладног ваздуха.
Пречник зрна града у максималној вредности креће се од 6 до 8cm, мада су познати и
случајеви падања зрна града пречника преко 10cm. У највећем броју случајева зрна града су
пречника 1 до 2cm, а брзина износи 15-20m/s при условима без ветра. Град често прате
олујни ветрови, па је његова брзина падања 30-40m/s. Површине захваћене градом најчешће
имају траг чија дужина може бити и до 400km, мада су најчешће дужине 10-30km, док
ширина достиже 2-4km. Дужина падања града је веома неуједначена и креће се од неколико
секунди до 1,5 сати, али најчешће траје 5-10 минута.
Реч је о метеоролошкој појави која сваке године прави штету пољопривредним културама, и
због тога је од значаја с аспекта процене ризика и угрожености. Поред пољопривреде, у
случају појаве града, нарочито јачег интензитета и величине, угрожени су и грађевински
објекти (стакла, ролетне, кровови), возила, као и функционисање разних делатности и
активности (саобраћај, спортске и културне активности на отвореном итд).
3.4.1. Статистички подаци о угрожености од града
Подаци о појави града на територији ОСК анализирани су на основу података са 2
противградне станице Мреже противградних станица за период 2002-2015. године, током
кога постоји систем противградне заштите.
На Слици 31 дата је просторна расподела средњег годишњег броја дана са градом (честина
града) по противградним станицама. Вредност од 0,5 дана значи да се на тој станици, у
просеку, сваке друге године може очекивати град.

144

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

Слика 38: Мапа честине града (просечан годишњи број дана са градом и суградицом)
на територији ОСК

Средњи годишњи број дана по појединачним противградним станицама креће се од 0,8 до 1,0
(Слика 36).
На целој територији ОСК, просечан годишњи број дана са градом износи 1,3. При томе је дан
са градом, дан када је на бар једној станици на територији општине забележена појава града
и/или суградице.
3.4.2. Постојање активне заштите од града
Превентивне активности за третирање ризика од олујних непогода са градом, поред осталог,
обухватају и стално унапређење хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења, чиме
се омогућава благовремено предузимање различитих мера заштите и активности за смањење
последица.
РХМЗ, у складу са својим надлежностима обезбеђује успостављање и функционисање
хидрометеоролошког система праћења и прогнозирања стања времена, климе и вода, ране
најаве и упозорења о појави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и
катастрофа. Такође, у складу са Законом о одбрани од града (Сл. гласник РС, бр. 54/2015),
обезбеђује оперативно функционисање система одбране од града на територији РС. Одбрана
од града оперативно се спроводи у периоду од 15. априла до 15. октобра. Методологија
система одбране од града заснована је на засејавању градоопасних облака хемијским
реагенсом на бази сребро-јодида, коришћењем противградних ракета.
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Поједини пољопривредни произвођачи, нарочито воћари и виноградари, додатно се
обезбеђују од града постављањем противградних мрежа изнад засада с воћем и другим
културама на мањим површинама. РС финансијски стимулише постављање противградних
мрежа, као и осигурање од града и других временских непогода.
Потребно је повећати осигурану површину под пољопривредним културама, као и број
објеката у урбаним срединама који су осигурани од штета насталих од временских непогода
са градом.
3.4.3. Могући утицај на пољопривреду, здравље људи и животиња
Највећа рањивост од града је у области пољопривреде, на свим врстама пољопривредних
култура. Поред пољопривреде, у случају појаве града, нарочито јачег интензитета и
величине, угрожени су и грађевински објекти (стакла, ролетне, кровови и др), возила, као и
функционисање разних делатности и активности (саобраћај, спортске и културне активности
на отвореном и др).
Забележени су случајеви када су олујне непогоде са градом у насељеним местима, поред
штете на објектима и возилима, проузроковале и повреде, па чак и смрт људи и страдање
животиња. Имајући у виду да су електрична пражњења уобичајена пратећа појава
временских непогода са градом, могући су и смртни исходи за људе и животиње.
Табела 15: Штете од града на територији ОСК за период 2002-2015. године
Година
Површина Захваћена
градом (hа)
Година
Површина Захваћена
градом (hа)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

0

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

600

0

0

0

0

0

У Табели 17 дате су вредности штета од града, и то по величини захваћене површине за
период 2002-2015. године.
Може се видети да се на територији ОСК штете од града не дешавају често. Разлог томе је
релативно мала територија на којој се распростире ОСК, као и положај територије у односу
на преовлађујуће правце кретања градоносних облака.
3.4.4. Могућност генерисања других опасности
Олујне непогоде са градом стварају повољне услове за развој бактеријских и гљивичних
биљних болести јер је могућност заразе много већа на оштећеним биљкама. Такође, у таквим
ситуацијама долази и до интензивних електричних пражњења која могу да проузрокују
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опасност од пожара и екплозија, пожара на отвореном и других техничко-технолошких
несрећа42.
3.4.5. Највероватнији нежељени догађај – град
Табела џџ: Сценарио - Град

Параметар

Општа питања

Радна група
Опасност

• Назив опасности: град
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: град је врста падавина у чврстом стању код кога је
пречник зрна већи од 5mm, док се чврстa падавинa код коje је пречник
зрна мањи од 5mm назива суградица. Град је метеоролошка појава која
није континуална.
• Место догађаја?
Услед продора хладног ваздуха изнад територије ОСК, на линији
атмосферског фронта долази до интензивног развоја олујно –
грмљавинских облака, погодних за развој града.
• Захваћена површина?
Јак облачни фронт захватио је ОСК, односно пољопривредно земљиште
(воћњаке, винограде и оранице) површине око 550ha.
• Интензитет догађаја?
Крупноћа зрна града и интензитет падања (густина) разликују се у
зависности од услова формирања града. Штета од града биће већа када је
интензитет града већи. У овом случају интензитет града је умерен до јак,
величине зрна грашка, праћен јаким ветром, при чему ће бити уништено
10-60% пољопривредних култура.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Град се јавља 10. 07. 2023. године, у послеподневним часовима, у периоду
између 15 и 20 часова. Развој олујно – грмљавинских облака погодује
настанку града.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Велико невреме захвата подручје ОСК и причињава штету на
пољопривредним културама. Јак облачни фронт захвата Петроварадин и

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет

Време

Ток

42

Допис број 924-83/2018-1 од 09.11.2018. године од Републичког хидрометеоролошког завода
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Буковац, и у кратком периоду излива велику количину кише и града, тако
да долази до праве провале облака, праћене јаким олујним ветром. На
територији ОСК виногради и воћњаци заузимају 12%, а остало
пољопривредно земљиште 19% од укупне површине територије. У случajу
пoврeђивaњa људи који се налазе на отвореном простору, бeз oдлaгaњa се
oбaвeштава служба хитнe пoмoћи. Долази до мањих оштећења на
стамбеним и привредним објектима, као и установама од јавног
друштвеног значаја (oштeћeње крoвних пoкривaчa, oлукa, нaдстрeшницa,
пуцање стакала). Нeoпхoднo je oдмaх пo прeстaнку грaдa обљавити
извиђaњe штeтe, фoрмирaти рaднe тимoвe и почети рaшчишћaвaње
закрчених површина.
Трајање
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Град је трајао до 10 минута, али је нанео штету пољопривредним
културама и мања оштећења на објектима и установама.
Рана најава
• Да ли је догађај очекиван?
Територију ОСК покривају 2 противградне станице, које организују и
спроводе противградну заштиту у оквиру РХМЗ.
Припремљеност
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност.
Непосредно пре опасности противградне станице прате кретање
градоносних облака и прикупљају информације, на основу којих ће издати
упозорење о очекиваној непогоди.
Утицај
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а) Живот и здравље људи
Нa oснoву рeзултaтa дoбиjeних aнaлизoм критичнoсти и мoгућe штeтe,
мoжe сe oчeкивaти лакше пoврeђивaњe до 9 људи (код свих 9 лакше
повређених особа указана је медицинска помоћ без задржавања).
б) Економија/екологија
Пољопривредне површине оштећене од града износе око 550ha. Степен
оштећења пољопривредних култура различит је, у зависности од
интезитета града и рељефа, и креће се од 10-60%. Материјална штета
настаје због уништавања воћњака под шљивом, кајсијом, јабуком,
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крушком, вишњом, бресквом итд, као и винограда; пољопривредних поља
под кукурузом, пшеницом, јечмом, овасом, индустријским биљем;
повртњака (кромпир, купус, парадајз, паприка и друго поврће). Приликом
процене штете у пољопривреди узета је у обзир и индиректна штета, чије
ће се последице осетити и у наредне 2-3 године, јер за опоравак ових и
подизање нових засада потребан је одређени временски период и значајна
финансијска средства. Захваћене површине под житарицама су на око
160ha, воћем 70ha, виноградима 180ha, док под повртарским културама
120ha.
Долази до оштећења кровних покривача, олука, надстрешница, као и
градоносних наноса у околини и непосредно уз објекте. Настаје штета по
стамбене и привредне објекте, за око 10 погођених објеката, при чему се
јавља потреба за мањим или већим интервенцијама (3.600.000). Пoстojи
пoтрeбa зa рaшчишћaвaњeм путa кojи је зaкрчeн oбореним грaнaма и
градоносним наносима (200.000).
Очекују се трошкови од причињене штете:
Лечење – 27.000
Житарице – 6.500.000
Воће – 7.200.000
Виногради – 11.650.000
Повртарске културе – 15.525.000
Оштећени објекати – 3.600.000
Рашчишћавање и уклањање препрека на путевима – 200.000
в) Друштвена стабилност
- критична инфраструктура није имала оштећења;

Генерисање
других
опасности
Референтни
инциденти

- установе/грађевине од јавног друштвеног значаја
Настаје штета по установе од јавног друштвеног значаја, при чему се
јавља потреба за мањим или већим интервенцијама (700.000)
• Мултиризик
Истовремено уз град настаје опасност од олујних ветрова, удара грома у
стамбене и индустријске објекте, мањих пожара и експлозија.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
Године 2010. забележен је град који је захватио површину од 600ha на
територији ОСК.
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• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности преко званичног
сајта РХМЗ-а и јавних гласила.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Неопходно је едуковати становништво за постављање пасивне заштите од
града и осигуравање пољопривредних површина.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Критеријуми

Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Повређени лакше
9
Укупно
9
Економија/
Укупна материјална штета
екологија
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
27.000
лечења
Оштећење и санација стамбених
3.600.000
објеката
Штета настала услед уништавања
пољопривредних површина под
40.875.000
усевима (житарице, воће, поврће,
виногради)
Трошкови рашчишћавања и
200.000
уклањања препрека на путевима
Укупно
44.702.000РСД = 9,7%
Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на критичној инфраструктури
0
Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавног друштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Оштећење установа од јавног
700.000
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друштвеног значаја
Штета на установама и грађевинама
700.000 РСД = 0,15%
од друштвеног значаја
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу учесталости. У табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
< 1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1 - 5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50%
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98%
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98%
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано
Х
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Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано

Х

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
-

Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
Х
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Катастроф
ална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

Минималн
а

1

1

5

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

5
Изразито
велика

Велика

Мала

3
2

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

Занемар
љива

1

Изразито
велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Минимал
на

4

Матрица 4: Укупан ризик

Катастро
фална

Мала

3

Средња

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног значаја

Умерена

2

Вероватноћа

Изразито
велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

2

Мала

1

3

Занемарљи
ва

Минимал
на

Мала

2

Мала

Мала

Занемар
љива

Умерена

Последице

5

Последице

Катастро
фална

Средња
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
Веома висок и висок ниво ризика захтевају
неприхватљив
(црвена)
третман ризика ради смањења на ниво
прихватљивости
Висок
неприхватљив
(наранџаста)
Умерени ризик, може да значи потребу
Умерени
прихватљив
предузимања неких радњи.
(жута)
Ниски ризик, може значити да се не
Низак
прихватљив
предузима никаква радња.
(зелена)
На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика од града је УМЕРЕН, што значи
да је ризик ПРИХВАТЉИВ (жута боја).

154

Special Security doo
Нови Сад

Процена ризика
од катастрофа

Општина
Сремски Карловци

3.4.6. Карта ризика

Слика 39: Површина захваћена градом – 550ha
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3.4.7. Нежељени догађај са најтежим могућим последицама – град
Табела 1: Сценарио – град

Параметар

Општа питања

Радна група
Опасност

• Назив опасности: град
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу.
• Опис опасности: град је врста падавина у чврстом стању код кога је
пречник зрна већи од 5mm, док се чврстa падавинa код коje је пречник
зрна мањи од 5mm назива суградица. Град је метеоролошка појава која
није континуална.
• Место догађаја?
Услед продора хладног ваздуха изнад територије ОСК, на линији
атмосферског фронта долази до интензивног развоја олујно –
грмљавинских облака, погодних за развој града.
• Захваћена површина?
Јак облачни фронт захватио је ОСК, односно пољопривредно земљиште
(воћњаке, винограде и оранице) површине око 850ha.
• Интензитет догађаја?
Крупноћа зрна града и интензитет падања (густина) разликују се у
зависности од услова формирања града. Интензитет падања града један је
од најважнијих фактора, од кога зависи штета на усевима. Штете од града
биће веће када је интензитет града већи, у овом случају интензитет града
биће умерен до јак, величине лешника, уз јак пљусак и појачан ветар, при
чему ће бити уништено 10-80% пољопривредних култура.
• Време појављивања? (доба дана, дан, месеци, година)
• Узрок, уколико је познат?
Град се јавља 23. 08. 2027. године, у послеподневним часовима, између 15
и 20 часова.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
У послеподневним часовима долази до краткотрајне дестабилизације
времена - наоблачења праћеног обилном кишом, пљусковима са
грмљавином, као и значајним падом температуре, уз формирање
градоносних облака и града на деловима територије ОСК. Градоносни
облак захвата 5 насеља и у кратком периоду излива велику количину кише

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет

Време

Ток
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и града, тако да долази до праве провале облака, праћене јаким олујним
ветром. Захваћене су великим делом пољопривредне површине, на којима
се налазе воћњаци, виногради, гаји пшеница, кукуруз и повртарске
културе. У случajу пoврeђивaњa људи који се налазе на отвореном
простору, бeз oдлaгaњa се обавештава Служба хитнe пoмoћи. Потребне су
мање интервенције на оштећеним стамбеним и привредним објектима, као
и установама од јавног друштвеног значаја (oштeћeње крoвних пoкривaчa,
oлукa, нaдстрeшницa, пуцање стакала). Долази до оштећења
eлeктрoeнeргeтскe и телекомуникационе мреже, закрчења путева услед
обарања стабала и грана и застоја на путевима. Нeoпхoднo je oдмaх пo
прeстaнку грaдa извидити штeту, фoрмирaти рaднe тимoвe и кренути с
рашчишћавањем закрчених површина и пoпрaвци eлeктрoeнeргeтскe и
телекомуникационе мреже.
Трајање
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Град је трајао до 15 минута и нанео велике штете пољопривредним
културама (оштећење усева и засада, полегање пшенице, оштећење
кукуруза и смањење приноса, штета на цветним пупољцима који дају род
наредне године). Плодови воћака посебно су осетљиви на ударце од града
- од прецветавања па до бербе оштећења на плодовима, знатно умањују
њихову тржишну вредност. Постоје мања или већа оштећења на
објектима, установама и инфраструктури, као и велики градоносни нанос
у околини и непосредно уз објекте. Од негативних последица града
угрожена је и саобраћајна инфраструктура, тј. путеви између места су с
мањим препрекама, те се јавља незнатан прекид у функционисању
саобраћаја. Пoстojи пoтрeбa зa рaшчишћaвaњeм путa кojи је зaкрчeн збoг
oбaрaњa стaбaлa и грaнa услeд грaдa и oлуjних вeтрoвa.
Рана најава
• Да ли је догађај очекиван?
Територију ОСК покривају 2 противградне станице, које организују и
спроводе противградну заштиту у оквиру РХМЗ.
Припремљеност
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност.
Непосредно пре опасности, противградне станице прате кретање
градоносних облака и прикупља информације на основу којих ће издати
упозорење о очекиваној непогоди.
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Које су штићене вредности погођене и које су последице?
Број угроженог становништва у захваћеној зони?
Утицај на критичну инфраструктуру?

а) Живот и здравље људи
Очeкују се тeлeснe пoврeдe код 24 људи (шеснаест је задржано на
болничком посматрању од 2 дана, док је код преосталих 8 само указана
помоћ).
б) Економија/екологија
Пољопривредне површине, оштећене од града, износе 850ha. Степен
оштећења пољопривредних култура је различит, у зависности од
интезитета стихије и рељефа, и креће се од 10-80%. Материјална штета
настаје услед уништавања воћњака под шљивом, кајсијом, јабуком,
крушком, вишњом, бресквом итд, као и винограда, пољопривредних поља
под кукурузом, пшеницом, јечмом, овсом, повртњака (кромпир, купус,
парадајз, паприка и друго поврће). Приликом процене штете у
пољопривреди узета је у обзир и индиректна штета чије ће се последице
осетити и у наредне 2-3 године, јер је за опоравак ових и подизање нових
засада потребан одређени временски период и значајна финансијска
средства. Захваћене површине под житарицама су на око 260ha, воћем
130ha и виноградима 230ha, а под повртарским културама 240ha.
Поред пољопривреде, услед појаве града јачег интензитета и величине,
угрожени су и грађевински објекти (стакла, ролетне, кровови, олуци итд).
Настаје штета по стамбене и привредне објекте, на око 30 погођених
објеката, при чему се јавља потреба за мањим или већим интервенцијама
(6.400.000). Пoстojи пoтрeбa зa рaшчишћaвaњeм путa кojи је зaкрчeн збoг
oбaрaњa стaбaлa и грaнa услeд грaдa и oлуjних вeтрoвa (300.000).
Очекују се трошкови од причињене штете:
лечење – 120.000
житарице – 9.630.000
воће – 8.230.000
виногради – 21.900.000
повртарске културе – 26.450.000
оштећени објекти – 6.400.000
рашчишћавање и уклањање препрека на путевима – 300.000
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в)Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Настала су оштећења на eлeктрoeнeргeтској и тeлeкoмуникaциoној мрeжи.
Очекују се трошкови:
Елeктрoeнeргeтскa и тeлeкoмуникaциoнa мрeжa – 3.500.000
Саобраћајна инфраструктура – 1.000.000

Генерисање
других
опасности
Референтни
инциденти
Информисање
јавности
Будуће
информације

- установе/грађевине од јавног друштвеног значаја
Настаје штета по установе од јавног друштвеног значаја, при чему се
јавља потреба за мањим или већим интервенцијама (1.600.000)
• Мултиризик
Истовремено уз град настаје опасност од олујних ветрова, удара грома у
стамбене и индустријске објекте, мањих пожара и експлозија.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када? (вероватноћа и
последице)
Године 2010. град је пао на површину од 600ha на територији ОСК.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности преко званичног
сајта РХМЗ-а и јавних гласила.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Потребно је едуковати становништво за постављање пасивне заштите од
града и осигуравање пољопривредних површина.
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Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље

Број лица

Повређени лакше

24

Укупно

24

Економија/
екологија

Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
120.000
лечења
Оштећење и санација стамбених и
6.400.000
привредних објеката
Штета по пољопривредна добра
(житарице, воће, виногради,
66.210.000
повртарске културе)
Трошкови рашчишћавања и
300.000
уклањања препрека на путевима
Укупно
73.030.000 РСД = 15,8%
Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Елeктрoeнeргeтскa и
тeлeкoмуникaциoнa мрeжa

3.500.000

Саобраћајна инфраструктура

1.000.000

Штета на критичној инфраструктури

4.500.000 РСД = 0,97%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавногдруштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Оштећење установа од јавног
1.600.000
друштвеног значаја
Штета на установама и грађевинама
1.600.000 РСД = 0,35%
од друштвеног значаја
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
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Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја процењује се на основу учесталости. У Табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500

Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано
Х

Одабрано

Х
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Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
Х
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
Х
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Изразит
о велика

2

5

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

5

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја

Катастро
фална

Умерена

3
4
Вероватноћа

Велика

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

2

Велика

1

5

Средња

3
4
Вероватноћа

1

Мала

2

2

Занемар
љива

1

3

Изразито
велика

Минимал
на

Велика

Мала

Средња

Умерена

Последице

5

Мала

Катастро
фална

Занемар
љива

5

Последице

Катастро
фална

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Средња
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

3

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 4: Укупан ризик

Средња

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - Ризик по
друштвену стабилност
Катастро
фална

Општина
Сремски Карловци

Мала
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика захтевају
третман ризика ради смањења на ниво
прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика од града је НИЗАК, што значи
да је ризик ПРИХВАТЉИВ (зелена боја).
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3.4.8. Карта ризика

Слика 40: Површина захваћена градом – 850ha
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Природне предиспозицоије (педолошки, климатски, геоморфолошки услови) ОСК у великој
мери опредељују и усмеравају пољопривредну делатност у правцу даљег развоја
виноградарства и воћарства. Планира се да се око 80% пољопривредног земљишта постепено
преведе у ову намену. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица града,
потребно је унапредити противградну одбрану ради заштите пољопривредних производа, као
и промовисати програм подстицаја пољопривредних газдинстава за примену система
заштите од града на пољопривредним површинама. Одржавање активне противградне
заштите подразумева благовремено обезбеђивање финасијских средстава и набавку
довољног броја противградних ракета, ажурну допуну противградних ракета у свакој
противградној станици, периодичну проверу њихове функционалности, проверу
функционалности противградних станица, као и постављање противградне мреже у
воћњацима и виноградима. Мере заштите од екстремних временских појава треба да
обухватају и проширење постојеће мреже противградних станица и успостављање и
одржавање њихове директне везе са радарским центром РХМЗ. У циљу правилног
управљања ризицима од опасних метеоролошких појава неопходно je редовно информисање
о стању временске ситуације, као и праћење информација о издатим раним најавама и
упозорењима на појаву града и осталих опасних метеоролошких појава.
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ПОЖАР, ЕКСПЛОЗИЈА И ПОЖАР НА ОТВОРЕНОМ

Пожар је процес неконтролисаног сагоревања, којим су угрожени живот и здравље људи,
материјална и културна добра и животна средина.
Експлозије представљају процес наглог сагоревања, који настаје као последица употребе
запаљивих течности, гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити
експлозивну смешу, праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом
температуре, као и наглог разарања плашта посуда услед непланираног или неконтролисаног
ширења флуида и разлетања делова уређаја, технолошке опреме или објеката, којим се
угрожавају живот и здравље људи и материјална добра.
3.5.1. Списак правних лица који припадају I и II категорији угрожености од
пожара43:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Складиште нафте и бензина DUNAV OIL TERM;
Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата PROMISТ d.o.o;
Национални парк Фрушка гора (шума);
Хотел Президент;
Хотел Дунав;
Предшколска установа Коцкица;
ОШ 23. октобар;
Карловачка гимназија;
Виша школа МПК
Нексе груп Стражилово, Сремски Карловци;
Бензинска пумпа НИС Петрол;
Бензинска пумпа Кнез петрол д.о.о. Земун

Под стамбеним објектима колективне градње као могућим местима јављања пожара
подразумевају се туристички објекти и објекти за становање, укључујући и домаћинства. С
обзиром на то да се у оквиру домаћинстава као енергент користе угаљ и дрво, могу настати
пожари услед неадекватног поступања. Избијање пожара може настати и услед оштећења и

43

Допис Одељења за друштвене делатности, Општинска управа, ОСК од 28.11.2018. године
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дотрајалости електричне инсталације или због непажње и немара, те постоји шанса за велику
угроженост људства и материјалних добара.
3.5.2. Списак субјеката у којима постоји опасност од пожара и експлозија
Објекти у којима постоји извесни ризик од избијања пожара, су:
− СЕВЕСО постројењe;
− Складишта запаљивих материја (вештачког ђубрива);
− Стамбени објекти (старије градње);
− Угоститељски објекти;
− Бензинске пумпе
3.5.3. Шумски комплекси (врсте шума, уређеност,
експлоатације, величина животињског фонда и др.)

проходност,

начин

Шумски пожари представљају стихијско и неконтролисано ширење ватре у природној
околини. Величина опожарене површине и јачина пожара зависи од типа вегетације који је
угрожен ватром. Карактеристика шумских пожара је веома брзо ширење и нагле промене
правца под утицајем временских прилика. Према узроцима настанка деле се на пожаре
антропогеног и природног порекла. Готово 90% свих пожара у природи настало је као
последица људске активности, док су муње главни природни узрочник.
На територији ОСК површина која се налази под шумским комплексом износи 34.263ha,
односно чини 46,18% територије. Најзаступљеније шумске културе су: буква, липа и граб.
3.5.4. Производња и складиштење експлозивних материја и материја које могу да
формирају експлозивну атмосферу
Под опасним материјама подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа,
експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот и
здравље људи и животну средину.
Већа концентрација опасних материја може се наћи на бензинским пумпама на којима се
oстварује промет и складиштење нафте и нафтних деривата, те постоји опасност
неконтролисаног истицања енергената (бензина, нафте и плина) као последица акцидента. За
пумпе – продајна места течног нафтног гаса, карактеристична је опасност могућег цурења
ТНГ који може да изазове паљење у случају контакта с извором паљења. ТНГ који цури
приликом паљења шири се и прелази нагло из течног у гасовито стање, изазивајући
експлозију.
Могуће је присуство опасних материја и на депонијама, због неадекватног одлагања и
сабијања отпада различитог порекла, као и присуство велике количине запаљивог
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материјала, што може довести до пожара. Пожари настали на депонији могу бити праћени и
експлозивним реакцијама.
У ОСК постоји индустријска зона Просјанице, на југозападу Општине, на обали Дунава. У
индустријској зони се налазе:
• Циглана Стражилово – NEXE CIGLA, удаљена 3,3km;
• ПРОМИСТ д.о.о. (складиште вештачког ђубрива – амонијум нитрата), удаљен 4km;
• DUNAV OIL TERM (складиште нафтних деривата), удаљено 4,4km од центра СК.
У плану је изградња још једног складишта нафтних деривата.
DUNAV OIL TERM д.о.о. је нафтна компанија која се бави увозом, складиштењем и
дистрибуцијом евродизела EN590 и осталих нафтних деривата. У ОСК се налази нафтни
терминал за претовар и складиштење BMB и евро дизела. Поседује складишни капацитет
дизела од 8.600m3 и BMB од 4.500m3. Роба се допрема и отпрема друмским, железничким и
речним путем. DUNAV OIL TERM је СЕВЕСО оператер вишег реда. Омогућено је пуњење
четири аутоцистерне у исто време, преко аутопунилишта са два острва. За пуњење се користе
по две пумпе за BMB и по две за евродизел, које раде наизменично.
Терминал поседује понтон за приступ речних пловних објеката, на дубини 10 – 12 m. На
понтону се налазе две пумпе, за сваку линију протока капацитета 150 m3/h. Пристаниште
обзиром на позицију ни у једном тренутку у току године нема проблем с водостајем и
плавношћу. Речни транспорт представља најјефтинији вид транспорта, те је омогућена брза и
несметана допрема робе.
ПРОМИСТ д.о.о. је компанија која се бави увозом, складиштењем и дистрибуцијом
вештачких ђубрива. У ОСК се налази пристаниште и складиштени простор за вештачка
ђубрива на бази амонијум-нитрата. Капацитет затвореног складишта је 5000m2, а отвореног
15.000 до 20.000 t.
3.5.5. Густина насељености
На територији ОСК живи 8.431 становник (2016. године), на површини од 51km2, где је
густина насељености 165 становника/ km2.
3.5.6. Угроженост заштићених културних и материјалних добара
У НП Фрушка гора, на Стражилову, налази се споменик Бранку Радичевићу. Он је израђен од
мермера, па у случају настанка пожара неће претрпети значајна оштећења. Центар СК
представља културно – историјску целину, где је сконцентрисана већина заштићених
културних и материјалних добара, па пожаром може бити захваћено више важних и вредних
објеката.
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3.5.7. Могућност генерисања других опасности
Уз пожар и експлозију могућа је опасност од техничко-технолошких удеса на постројењима
с лако запаљивим материјама, као и повреде и смртно страдање лица. Постоји мoгућнoст
изливaњa oпaсних мaтeриja, кao и мoгућнoст нaстaнкa тeхничкo-тeхнoлoшких удeсa
приликoм трaнспoртa oпaсних мaтeриja. Услед изливања опасних материја може доћи до
угрожавања свих медијума животне средине (воде, ваздуха, земљишта), укључујући и
штетне последице по здравље људи и нарушавање флоре и фауне. Последице могу бити
директног или индиректног карактера, с тренутним или пост-ефектима.
3.5.8. Референтни инциденти
У протеклим годинама није било пожара који су проузроковали веће материјалне штете и
пожара са људским жртвама.
Број пожара у периоду 2010 – 2013. године износи 33, 2011. – 45, а највише 2012. године и то
75. Од укупног броја пожара, највећи део пожара се односи на пожаре на отвореном око 40%,
пожари контејнера око 15%, пожари димњака око 15%, пожари на грађевинским објектима
око 20% и остали 10%.
3.5.9. Највероватнији нежељени догађај: Пожар на отвореном
Табела 1: Сценарио – Пожар на отвореном

Параметар

Општа питања

Радна група
Опасност

• Назив опасности: Пожар на отвореном
• Састав радне групе одређен је Одлуком о формирању стручног тима
бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу;
• Опис опасности: пожар је процес неконтролисаног сагоревања, при
чему су угрожени живот и здравље људи, материјална и културна добра и
животна средина.
• Место догађаја?
Пожар je захватио ниско растиње, пољопривредно земљиште, воћњаке и
винограде.
• Захваћена површина?
Пожар на отвореном је захватио око 50ha пољопривредног земљишта,
воћњака, винограда, шуме и ниског растиња.
• Интензитет догађаја?
Брзина и правац ветра утичу на брже ширење пожара. Ваздух се подиже и
носи варнице, искре и запаљиве бакље које изазивају даље ширење пожара.

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет
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Ветар који распирује ватру отежава гашење пожара. Услед промене правца
ветра мења се и правац чела пожара што може угрозити и живот људства
који учествују у гашењу пожара.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Пожар настаје 16. 08. 2033. године. Узрок настанка пожара је људски
фактор (паљење ниског растиња).
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Ватра захвата ниско растиње које лако гори, преноси се на пољопривредно
земљиште, воћњаке, винограде, а потом и на високо растиње и шуму.
Угрожене су и куће у викенд насељу. Неколико возила ВСЈ излази на терен,
како би почели гашење пожара. Ради регулисања саобраћаја и забране
приласка угроженом простору ангажује се Полицијска станица СК. Након
успешног гашења пожара, тим за процену штете излази на терен како би
евидентирао насталу штету и дао предлог за санацију.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Гашење пожара захтева даноноћну активност ВСЈ. Стабилизација пожаром
захваћеног подручја траје до 2 дана. Могу се очекивати негативне
последице по људство ангажовано на гашењу пожара, штета по винограде,
воћњаке, поњопривредне усеве и шумске вегетације.
• Да ли је догађај очекиван?
Током летњег периода надлежни органи упућују обавештења и упозорења
грађанима о могућности настанка опасности од пожара.
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво није било припремљено, али није директно ни било
угрожено. Угрожени су људи који бораве у викенд насељу и добровољци
који су хтели да помогну при гашењу пожара. Државни органи делимично
су припремљени на долазећу опасност. ВСЈ из СК добила је појачање од
ВСЈ Нови Сад. Општински штаб за ванредне ситуације хитно активира
поверенике Цивилне заштите и Стручно-оперативни тим за опасност од
пожара, експлозије и пожара на отвореном.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
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а)Живот и здравље људи
Могу се очекивати 25 лакше и 12 теже повређених лица с опекотинама и
проблемима са дисајним органима, због интервенције гашења пожара, као и
појава страха и панике (12 теже повређених особа с опекотинама задржано
је на болничком лечењу наредних 20 дана, 16 лакше повређених 5 дана
задржано је на болничком посматрању, а 9 је пуштено истог дана).
б)Економија / екологија
Економске штете подразумевају трошкове штете коју је проузроковао сам
пожар и трошкове санације. Неопходно је и рашчишћавање локације
захваћене пожаром.
Очекују се трошкови од причињене штете:
- лечење – 987.000
- воћњаци – 36.100.000
- виногради – 58.250.000
- повртарске културе – 30.504.000
- оштећени објекти – 2.750.000
- рашчишћавање и уклањање препрека на путевима – 300.000
в)Друштвена стабилност
- критична инфраструктура
Настала је материјална штета на електроинсталацијама (3.100.000)
- установе/грађевине од значаја
Нису угрожене установе / грађевине јавног друштвеног значаја.
Генерисање
• Мултиризик
других
Пожари могу довести до појаве додатних опасности, како непосредних, тако
опасности
и до опасности које се могу испољити у будућности. Пожари нарушавају
шумски фонд што допириноси већој нестабилности терена, те могу настати
ерозије земљишта на теренима већег нагиба.
Референтни
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
инциденти
Пожари на отвореном у летњем периоду су честа појава. Пожари у НП
Фрушка гора се дешавају у просеку једном годишње.
Информисање
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
јавности
Путем локалних медија апеловати на примерено и одговорно понашање
током боравка у пољу и шуми. Формирати Тимове за сузбијање паљења
остатака усева.
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Чл. 50. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС, број 111/2009, 20/2015,
87/2018 и 87/2018) и чл. 28. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.
гласник РС, број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018)
дефинишу забрањену спаљивања остатака стрних усева, садница стабала,
органских остатака после жетве на пољопривредном земљишту, као и
спаљивања смећа на отвореном простору. Одредбом члана 46. став 7.
Закона о шумама (Сл. гласник РС, бр. 30/10,93/12 и 89/15) утврђено је да је
корисник шума дужан да о настанку пожара одмах обавести најближу ВСЈ
при Министарству унутрашњих послова, а на територији АП и надлежни
орган АП.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
Паљењем остатака пољопривредних усева уништавају се микроорганизми
који служе за прављење хумуса у земљишту. Потребне су три до четири
године док се флора самог земљишта не врати у првобитно стање. Паљењем
се загађује животна средина и деградира се земљиште.
У заштити шума од пожара, најважнији корак је превенција на сваки могући
начин. Разни видови едукације могу да подигну свест јавности о значају
шума и еколошким катастрофама које настају као последица шумских
пожара, иако је човек у већини случајева главни узрочник ове врсте пожара.

Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности
Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Повређени лакше
25
Повређени теже
12
Укупно
37
Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
987.000
лечења
Трошкови обнове воћњака
36.100.000
Трошкови обнове винограда
58.250.000
Трошкови обнове повртарских
30.504.000
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култура
Санација оштећених објеката
2.750.000
Рашчишћавање и уклањање
300.000
препрека на путевима
Укупно
128.891.000 РСД = 27,8%
Друштвена Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
стабилност
Штета
Укупан износ у РСД
Електроинсталације
3.100.000
Укупно
3.100.000 РСД = 0.67%
Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавногдруштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Штета на установама и грађевинама
0
од друштвеног значаја
(На угроженој површини се не налази ни једна установа/грађевина јавног
друшвеног значаја)
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја процењује се на основу вероватноће. У Табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
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Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500
Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано
Х

Одабрано

Х

Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Величина
Категорија
Критеријум
Одабрано
последица
1
Минимална
<1% буџета
Х
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

Средња

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

5

Матрица 4: Укупан ризик

Катастро
фална

Умерена

3
4
Вероватноћа

Мала

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури

2

Велика

1

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
Катастро
фална
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика захтевају
третман ризика ради смањења на ниво
прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика од пожара на отвореном је
УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ (жуте боје).
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3.5.10. Карта ризика

Слика 41: Површина захваћена пожаром на отвореном
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3.5.11. Нежељени догађај са највеђим могућим последицама: Пожар и експлозија
Табела 1: Сценарио – Пожар и експлозија

Параметар
Радна група
Опасност

Појављивање

Просторна
димензија
Интензитет

Општа питања

• Назив опасности: Пожар и експлозија
• Састав радне групе је одређен Одлуком о формирању стручног
тима бр. 404-47/2018-I/3-2, која је у Прилогу;
• Опис опасности: Пожар је процес неконтролисаног сагоревања,
при чему су угрожени живот и здравље људи, материјална и културна
добра и животна средина.
Експлозије представљају процес наглог сагоревања, који настаје као
последица употребе запаљивих течности, гасова и осталих горивих
материја које са ваздухом могу створити експлозивну смешу, праћену
ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом
температуре, као и наглог разарања плашта посуда услед непланираног
или неконтролисаног ширења флуида и разлетања делова уређаја,
технолошке опреме или објеката, којим се угрожавају живот и здравље
људи и материјална добра.
• Место догађаја?
Пожар и експлозија настају у близини бензинске пумпе Нис Петрол,
мање од 300m источно ваздушном линијом од центра СК.
• Захваћена површина?
Ватра настаје на месту цурења горива из ауто-цистерне и даље прераста у
експлозију.
• Интензитет догађаја?
Ватра се шири великом брзином с обзиром на карактеристике сировине
која се запалила.
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Слика 2: Интезитет догађаја – зоне опасности при брзини ветра од
10m/s
Црвена зона 246m – потенцијално смртоносно у року од 60s
Наранџаста зона 348m – опекотине другог степена у року од 60s
Жута зона 543m – бол у року од 60s

Време

Ток

У тренутку настанка судара, резервоар ауто-цистерне је био 40% пун.
Запремина резервоара ауто-цистерне је 24.000l. Пречник ватрене лопте је
109m и трајала је 8sec.
• Време појављивања?
• Узрок уколико је познат?
Пожар настаје око 11h, 28. 08. 2045. године.
Узрок је судар ауто-цистерне и камиона.
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
На ауто – цистерну, која допрема гориво до бензинске пумпе, налетело је
теретно возило (камион) са њене задње стране. Долази до удеса и цурења
бензина. Услед високе спољне температуре и варничења јавља се ватра, а
затим и експлозија. Угрожена су двојица оператера на бензинској пумпи,
возачи оба возила, као и многобројни пролазници (грађани) који су се
затекли у непосредној близини. Угрожени су и многи верски објекти,
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школске установе, зграда општине, полицијска станица, банке,
угоститељски објекти, итд.
Позивају се и ВСЈ СК и ВСЈ НС. Позива се и полицијска станица из СК.
Зауставља се саобраћај.
Доласком ВСЈ, сви који су гасили пожар, стављају се под команду
руководиоца акције гашења и извршавају његова наређења. Командир
ВСЈ, која је прва стигла на место пожара, преузима руковођење акцијом
гашења пожара и спашавања људи и имовине.
Пожар је локализован и угашен након 2 сата, али дежурне екипе
ватрогасаца остају просутне целу ноћ. Ангажоване су екипе Црвеног
крста СК и НС и прве помоћи СК и НС.
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Директан фактор који утиче на време трајања је брзина реаговања при
гашењу пожара. Због лаке запаљивости горива, као и великог пламена
који настаје отежана је локализација пожара, што доприноси његовом
ширењу и дужем трајању. На услове ширења пожара односно време
његовог трајања посебно утичу: ветар, температура ваздуха, атмосферски
притисак и сл. Стабилизација опожареног подручја траје цео дан и целу
ноћ, при чему се могу очекивати негативне последице по људство
ангажовано на гашењу пожара и затечено на захваћеној површини и
оближњим објектима.
• Да ли је догађај очекиван?
Рана најава пожара не постоји будући да се његов настанак не може
предвидети, већ се само превентивно може реаговати. ВСЈ је увек у
приправности да реагује на сваку дојаву и у што краћем времену
локализује пожар.
• Да ли је становништво припремљено?
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Становништво није припрељено.
ВСЈ СК нема капацитета за реаговање у пожарима већих размера, па је
неопходно укључивање ВСЈ НС.
• Које су штићене вредности погођене и које су последице?
• Број угроженог становништва у захваћеној зони?
• Утицај на критичну инфраструктуру?
а)Живот и здравље људи
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Настанак пожара и експлозије доводи до великих материјалних губитака
са извесном угроженошћу људских живота.
- Лакше поређена лица – 516
- Теже повређена лица – 263
- Смртно настрадала лица – 6
(263 теже повређених особа су задржани на болничком лечењу наредних
30 дана, а њих 263 су затражили лекарску помоћ).
б)Економија / екологија
Очекују се трошкови:
- лечења – 22.788.000
- погребних услуга – 540.000
- санација околних стамбених објеката – 10.123.000

Генерисање
других
опасности

Референтни
инциденти
Информисање
јавности
Будуће
информације

в)Друштвена стабилност
- Критична инфраструктура
Настала је материјална штета на електроинсталацијама (8.500.000) и
телекомуникацијама (5.900.000).
Током стабилизације опожареног подручја долази до обуставе саобраћаја
у зони угрожености.
- Установе/грађевине јавног друштвеног значаја
Настала је материјална штета на верским објектима (78.200.000),
школским и образовним установама (34.440.000), као и на згради
општине (15.303.000).
• Мултиризик
Истовремено уз пожар и експлозију могућа је опасност од техничкотехнолошких удеса на постројењима са лако запаљивим материјама, као
и повреде и смртно страдање лица. Постоји мoгућнoст изливaњa oпaсних
мaтeриja и загађивања свих медијума животне средине.
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
Није било оваквих догађаја.
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
Јавност се информише путем јавних гласила.
• Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено?
У заштити од пожара, најважнији корак је превенција на сваки могући
начин. Разни видови едукације могу да подигну свест јавности и
запослених у објектима где постоји већи ризик од избијања пожара.
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Табела 2. Штићене вредности

Штићене
вредности

Живот и
здравље људи

Економија/
екологија

Критеријуми
Укупан број људи захваћених неким процесом
Последице по живот и здравље
Број лица
Повређени лакше
516
Повређени теже
263
Смртно настрадали
6
Укупно
785
Укупна материјална штета
Штета
Укупан износ у РСД
Основни трошкови болничког
22.788.000
лечења
Трошкови погребне услуге
540.000
Санација околних стамбених
10.123.000
објеката
Укупно
33.451.000 РСД = 7,2%
Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Електро инфраструктура
8.500.000
Телекомуникациона инфраструктура
5.900.000
Укупно
14.400.000РСД = 3,1%

Укупна материјална штета на установама/грађевинама од јавног друштвеног
значаја
Штета
Укупан износ у РСД
Верски објекти
78.200.000
Школске и образовне установе
34.440.000
Зграда општине
15.303.000
Штета на установама и грађевинама
127.903.000 = 27,6%
од друштвеног значаја
Напомена: Буџет ОСК за 2018. годину износи 463.000.000 РСД
Друштвена
стабилност
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Процена вероватноће
Вероватноћа догађаја се процењује на основу вероватноће. У табели 3. дата је процена
вероватноће догађаја.
Табела 3. Табела за исказивање вероватноће
Категорија
Вероватноћа или учесталост
Квалитативно
Вероватноћа
Учесталост
1
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
2
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
3
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
4
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
5
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
Х

Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи,
економију/екологију и друштвену стабилност, и манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Табела 4. Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Категорија
Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50 - 200
3
Умерена
201 - 500
4
Озбиљна
501- 1500
5
Катастрофална
>1500
Табела 5. Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија
Величина последица
Критеријум
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Одабрано

Х

Одабрано

Х
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Табела 6а. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
Х
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
Табела 6б. Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета
на установама/грађевинама од јавногдруштвеног значаја
Последице по друштвену стабилностукупна материјална штета на установама/грађевинама од
јавногдруштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
Х
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

Велика

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Велика

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Минимал
на

Последице

Озбиљна

Мала

5

Занемар
љива

Катастро
фална

Последице

5

Мала

5

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилностукуна материјална штета на установама/
грађевинама од јавног друштвеног значаја

Катастро
фална

Умерена

3
4
Вероватноћа

Средња

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилностукупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Мала

1

5

Изразит
о велика

1

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

3

Изразито
велика

2

Велика

1
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5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Мала

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
Катастро
фална

Општина
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4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимал
на

2

1

2
3
4
Вероватноћа

5

Изразит
о велика

1

Велика

5

3

Занемар
љива

3
4
Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

Последице

5

Средња

Минимал
на

Катастро
фална

Мала

Мала

5

Занемар
љива

Умерена

Последице

Озбиљна

Матрица 4: Укупан ризик

Средња

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - Ризик по
друштвену стабилност
Катастро
фална

Општина
Сремски Карловци

Мала
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Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

неприхватљив
неприхватљив
прихватљив
прихватљив

Веома висок и висок ниво ризика
захтевају третман ризика ради смањења
на ниво прихватљивости
Умерени ризик, може да значи потребу
предузимања неких радњи.
Ниски ризик, може значити да се не
предузима никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика, ниво ризика је УМЕРЕН, што значи да је
ризик ПРИХВАТЉИВ (жуте боје).
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3.5.12. Карта ризика

Слика 42: Површина захваћена пожаром и експлозијом у СК
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3.5.13. Карта ризика

Слика 43: Карта ризика за територију ОСК
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4.Резиме

На основу процењених ризика у односу на претпостављене сценарије, израђена је збирна
матрица укупних ризика, а ради упоређења добијених резутата.
Збирна матрица по израђеним сценаријима за највероватнији нежељени догађај

5

Озбиљна

4

Умерена

Мала

Последице

Катастрофална

Веома
висок

Висок
3
Умерени
2
Низак

5

Изразито
велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

1

Занемарљива

Минимална
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Збирна матрица по израђеним сценаријима за нежељени догађај с најтежим могућим
последицама

5

Озбиљна

4

Висок

Умерена

Мала

Последице

Катастрофална

Веома
висок

3

Умерени

2
Низак

5

Изразито
велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

1

Занемарљива

Минимална

Проценитељи:
Ивана Радин __________________________
Владимир Лукић_______________________
Јелена Кулпински ______________________
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