СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 11/2020

24. фебруар 2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
I. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2020. годину, обухвата:
-

-

-

Задатке Општинског штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) и
утврђене непосредне изворне надлежности Штаба, које су прописане Законом
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Србије", 87/2018), Уредбом о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник Републике Србије",
број 98/10), Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски
Карловци“, број 34/19).
Задатке, који су Законом прописани или наложени од стране виших органа, а из
надлежности су јединице локалне самоуправе, где Штаб учествује као
координатор, предлагач и иницијатор.
Задатке, који нису реализовани на основу Плана рада Општинског штаба за
ванредне ситуације за 2019. годину те се њихова реализација планира и у овој
години .

План рада обухвата период јануар - децембар 2020. године и заснива се на
постојећим законским прописима.
II. Тежишни задаци Општинског штаба за ванредне ситуације у 2020. години
-

-

Израда Планa заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за територију
општине Сремски Карловци;
Усагласити са новим законским и подзаконским прописима (Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, „Службени гласник
РС“, број 87/2018): 1) Одлуку о формирању Општинског штаба за ванредне
ситуације; 2) Закључак о постављењу повереника и заменика повереника ; 3)
Одлуку о образовању једицина цивилне заштите опште намене.
Израда Оперативног плана за одбрану од поплава на водотоковима II реда;
Разматрање извештаја о предузимању превентивних и оперативних мера и извршеним
припремама за заштиту и спасавање и спремности зимске службе за деловање у сезони
2020/21.

Активности, које се односе на координацију субјеката заштите и спасавања на
територији општине Сремски Карловци.
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-

Континуирано информисање становништва и свих субјеката заштите и
спасавања у вези предузимања мера и реализацији задатака цивилне заштите.
Друге задатке, које наложи: Министарство унутрашњих послова - Сектор за
ванредне ситуације, Републички штаб за ванредне ситуације и Окружни штаб за
ванредне ситуације.

III. Оперативни део годишњег плана
Р.Б.
1

Садржај рада активност
2

Носилац активности
3
Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања,
Разматрање и достављање
у складу са чл. 7. Одлуке о
Скупштини општине Сремски
организацији и
Карловци на усвајање предлога
1.
функционисању цивилне
Извештаја о раду Општинског
заштите на територији
штаба за ванредне ситуације за
општине Сремски Карловци
2019. годину.
(„Службени лист општине
Сремски Карловци“ број
12/11) -Одељење за друштвене
делатности; Штаб за ВС.
Разматрање и достављање
Надлежна организациона
Скупштини општине Сремски
јединица Општинског органа
Карловци на усвајање предлога
2.
управе задужена за обављање
Плана рада Општинског штаба
послова заштите и спасавања,
за ванредне ситуације за 2020.
Штаб за ВС.
годину

Сарађује
4

Рок
5

Управа за
ванредне
ситуације у
Новом Саду

I квартал
2020.год.

Управа за
ванредне
ситуације у
Новом Саду

I квартал
2020.год

Провера саставу стручно –
оперативних тимова за
3. извршавање специфичних
задатака заштите и спасавања,
повереника и јединица ЦЗ

Надлежна организациона
јединица Општинског
органа управе задужена за
обављање послова заштите
и спасавања

Субјекти који
спроводе мере
заштите и
спасавања

I квартал
2020. год.

Разматрање Извештаја о
реализацији задатака у зимском
4. периоду 2019/2020. годину на
територији општине Сремски
Карловци

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања

Субјекти
ангажовани на
реализацији
задатка

I квартал
2020. год.

Разматрање Извештаја о
предузетим мерама заштите од
пожара и организацији
5.
превентивних мера заштите од
пожара на територији општине
Сремски Карловци

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања

Разматрање и давање мишљења
на документе Плана заштите и
6. спасавања у ванредним
ситуацијама на територији
општине Сремски Карловци

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања

2

Субјекти
ангажовани на
реализацији
II квартал
задатка; Управа за
2020. год.
ванредне
ситуације у
Новом Саду
Општински
у складу са
органи управе из
задатим
своје
роковима
надлежности,
надлежниих
УВС Нови Сад
органа
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Разматрање и давање мишљења
на документе Оперативног
7.
плана за одбрану од поплава на
водотоковима II реда
Разматрање извештаја о
предузимању превентивних и
оперативних мера и извршеним
8. припремама за заштиту и
спасавање и спремности зимске
службе за деловање у сезони
2020/21.
Усаглашавање области заштите
и спасавања, односно
организације и функционисање
10. Штаба за ванредне ситуације
општине Сремски Карловци са
новим законским и
подзаконским прописима

Општински
у складу са
Надлежна организациона
органи управе из
задатим
јединица Општинског органа
своје
роковима
управе задужена за обављање надлежности, ЈВП
надлежниих
послова заштите и спасавања
,,Воде
органа
Војводине“.

Надлежна организациона
Општински
јединица Општинског
органи управе из
органа управе задужена за
своје
обављање послова заштите надлежности,
и спасавања
ЈКП ,,Белило“.

IV квартал
2020. год

Надлежна организациона
јединица Општинског
Општински
у складу са
органа управе задужена за органи управе из
задатим
обављање послова заштите
роковима
по
своје
и спасавања
Закону.
надлежности

IV. Поред наведених задатака, Штаб ће у 2020. години, извршавати и друге задатке који нису
саставни део овог плана, а произилазе из налога Републичког штаба за ванредне ситуације и
других надлежних органа. Предузимаће адекватне мере из своје надлежности у циљу
правовременог реаговања на опасности, које могу угружавати становништво, материјална
добра и животну средину на територији општине Сремски Карловци.
V. Годишњи план рада Штаба за 2020. годину, након усвајања од стране Скупштине општине
Сремски Карловци, објавиће се у Службеном листу општине Сремски Карловци.

VI. У складу са чланом 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама, („Службени гласник РС“, број 87/18), Општински
штаб израдио је годишњи план рада за 2020. годину и исти подноси Скупштини
општине на усвајање.
ПРОСЛЕДИТИ:
Скупштини општине
Кабинету председника општине
Начелнику Општинске управе
Председнику Скупштине општине
Општинском већу

КОМАНДАНТ
Ненад Миленковић,с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 8-2/12/2020-VII
Дана: 04.02.2020. године
Сремски Карловци
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На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 87/2018) и члана 44.
став 1. тачка 59. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист општине
Сремски Карловци'' број 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци је на својој
35. седници од 24.фебруара 2020.године, разматрала План рада Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сремски Карловци за 2020.годину и по истом донела
следећи

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Сремски Карловци за 2020.годину
I
Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сремски
Карловци за 2020.годину број: 8-2/12/2020-VII од 04.02.2020. године.

II
Овај закључак ће се објавити у ''Службеном листу Општине Сремски
Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Скупштина општине
Сремски Карловци
Број: 8- 2/2020-I/1
Дана: 24.фебруара 2020. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радмила Букарица,с.р.
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САДРЖАЈ

1.

ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА
2020. ГОДИНУ

1

2.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана рада Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Сремски Карловци за
2020.годину
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