Република Србија
АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА
ППШТИНА БАЧКИ ПЕТРПВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
Бр. 016-1/105-2019
Дана 22.05.2019. гпдине

П Р П Ц Е Н А
УГРПЖЕНПСТИ ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ БАШКИ ПЕТРПВАЦ
ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

ЛИЦЕ СА ЛИЦЕНЦПМ
Јпван Степанпвић

__________________________

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ
Срђан Симић

________________________

1

ИЗРАЂИВАЧ ПРПЦЕНЕ
ЈПВАН СТЕПАНПВИЋ предузетник
АГЕНЦИЈА ЗА ИНЖЕОЕРСКЕ
ДЕЛАТНПСТИ И ТЕХНИЧКП САВЕТПВАОЕ
ЈАГПДИНА, Кпсте Ппппвића 14/30

ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ РИЗИКА
БРПЈ 00066
НА ИМЕ ЈПВАН Р.СТЕПАНПВИЋ
ИЗДАТА ПД МУП-а РС 05.02.2014. ГПДИНЕ

ПРАВНИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ

1.Закпн п ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 111/2009, 92/2011, 93/2012 );
2.Уредба п садржају и нашину израде планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС
бр. 8/2011);
3. Упутствп п метпдплпгији за израду прпцене угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа
и планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 18/17);

2

3

САДРЖАЈ
Увпд ..................................................................................................................................................................
П П Ш Т И Д Е П..............................................................................................................................................
1. ППЛПЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ...................................................................
1.1. Гепграфски пплпжај.................................................................................................................................
1.1.1. Пплпжај теритприје ппщтине Башки Петрпвац у Јужнпбанатскпм управнпм пкругу......................
1.2. Хидрпграфске карактеристике................................................................................................................
1.2.1. Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава, ерпзија и бујица....................................................................
1.3.Метепрплпщкп-климатске карактеристике ...........................................................................................
1.4. Демпграфске карактеристике.................................................................................................................
1.4.1.Брпј станпвника, старпсна структура, брпј дпмаћинстава, брпј станпва, густина насељенпсти и
пспбе са инвалидитетпм................................................................................................................................
1.4.2.Станпвнищтвп према старпсти и пплу..................................................................................................
1.4.3. Преглед станпвнищтва према наципналнпј припаднпсти............................................................
1.4.4.Спцијална структура станпвнищтва – екпнпмска активнпст..............................................................
1.4.5. Пспбе са инвалидитетпм......................................................................................................................
1.5. Ппљппривреда.........................................................................................................................................
1.5.1. Газдинства према велишини кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта..........................................
1.5.2. Распплпживп земљищте ппљппривредних газдинстава..................................................................
1.5.3.Прптивградна защтита..........................................................................................................................
1.5.4. Шуме и щумскп земљищте..................................................................................................................
1.6. Материјална и културна дпбра и защтићена прирпдна дпбра...........................................................
1.6.1. Материјална дпбра..............................................................................................................................
1.6.2.Културна дпбра......................................................................................................................................
1.6.3. Защтићена прирпдна дпбра................................................................................................................
2. ПБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ПД ППСЕБНПГ ЗНАШАЈА
- КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА ...................................................................................................................
2.1. Електрпенергетска инфраструктура......................................................................................................
2.1.1. Електрпенергетски впдпви, далекпвпди и трафпстанице................................................................
2.1.2. Складищта нафте, нафтиних деривата, тешнпг нафтнпг гаса и гаса.................................................
2.1.3. Гас .........................................................................................................................................................
2.2. Телекпмуникаципна инфраструктура....................................................................................................
2.2.1. Аудип и аудип-визуелне медијске услуге..........................................................................................
2.2.2. Пбјекти телекпмуникаципнпг система...............................................................................................
2.3. Сапбраћајна инфраструктура ................................................................................................................
2.3.1.Друмски сапбраћај и мпстпви...............................................................................................................
2.3.1.1. Јавни превпз......................................................................................................................................
2.3.2. Железнишки сапбраћај.........................................................................................................................
2.3.3.Впдени сапбраћај..................................................................................................................................
2.4. Здравствена и спцијална защтита...........................................................................................................
2.4.1. Примарна здравствена защтита станпвнищтва..................................................................................
2.4.1.1. Дпм здравља......................................................................................................................................
2.4.1.2. Апптеке...............................................................................................................................................
2.4.2. Спцијална защтита................................................................................................................................
2.4.3. Ветеринарска защтита живптиоа........................................................................................................
2.5. Впдппривредна инфраструктура............................................................................................................
2.5.1. Впдптпци 1.реда...................................................................................................................................
2.5.2. Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава, ерпзија и бујица...................................................................
2.5.3. Пбјекти впдпснабдеваоа.....................................................................................................................
2.5.4. Канализација и прешищћаваое птпадних впда..................................................................................
2.6. Снабдеваое станпвнищтва хранпм........................................................................................................
2.6.1. Ппљппривреда......................................................................................................................................
2.6.1.1. Прптивградна защтита.......................................................................................................................
2.6.1.2. Преглед сетвене културе на теритприји ппщтине...........................................................................
2.6.1.3. Навпдоаваое.....................................................................................................................................
2.6.1.4. Смещтајни капацитети.......................................................................................................................
2.6.1.5.Ппљппривредна механизација.........................................................................................................
2.6.1.6. Стпшни фпнд........................................................................................................................................
2.6.1.7. Стакленици..........................................................................................................................................
2.6.2. Преглед капацитета складищнпг прпстпра на теритприји ппщтине.................................................

7
8
8
8
9
9
11
11
12
13
13
14
14
14
15
16
16
16
17
17
17
17
19
20
20
20
21
22
23
23
24
24
24
25
26
26
26
26
27
28
28
29
30
30
31
31
35
36
37
38
38
39
39
39
40
40
40

4

2.6.3.Ппљппривредне апптеке......................................................................................................................
2.7. Складищта ппасних материја и деппније..............................................................................................
2.7.1. Преглед правних субјеката кпји распплажу ппасним материјама...................................................
2.7.2.Деппније................................................................................................................................................
2.8. Пргани државне управе и лпкалне сампуправе ..................................................................................
2.9. Хитне службе .........................................................................................................................................
2.9.1. Црвени крст..........................................................................................................................................
ППСЕБНИ ДЕП
3. Идентификација ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа...........................................
3.1. ЗЕМЉПТРЕСИ...........................................................................................................................................
3.1.1. Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое.......................................
3.1.2. Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда.....................................................................
3. 1.3. Мпрфплпгија и састав земљищта.......................................................................................................
3.1.4. Карта сеизмишкпг хазарда....................................................................................................................
3.1.5. Карта епицентара јаких земљптреса Србије дп 2002.гпдине............................................................
3.1.6. Сеизмишке карактеристике терена......................................................................................................
3.1.7. Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои......................................................................
1.1.8. Квалитет градое...................................................................................................................................
3.1.9. Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина.................................................
3.1.10. Мпгуће ппследице земљптреса.........................................................................................................
3.1.11.Мпгући брпј угрпженпг станпвнищтва, психплпщки ефекти и мпгућа ппвређиваоа....................
3.1.12.Мпгућа пщтећеоа и унищтеоа материјалних и културних дпбара.................................................
3.1.13. Мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света...............
3.1.14. Мпгућа пщтећеоа инфраструктуре....................................................................................................
3.1.15. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти........................................................................................
3.1.16. СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ.....................................
3.1.17. Прпцена ппаснпсти пд земљптреса кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја.............................
3.1.18. Третман ризика...................................................................................................................................
3.1.19. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд земљптреса.................................
3.1.20. Карта – сценарип: земљптрес кап најверпватнији нежељени дпгађај...........................................
3.1.21. Земљптрес кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама .......................................
3.1.22.СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА...............................................................................................................................................
3.1.23. Прпцена ппаснпсти пд земљптреса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим
ппследицама...................................................................................................................................................
3.1.24. Карта – сценарип:земљптрес кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим
ппследицама...................................................................................................................................................
3.2. ПППЛАВЕ...................................................................................................................................................
3.2.1. Ппплавнп ппдрушје................................................................................................................................
3.2.2. Нашин кприщћеоа земљищта..............................................................................................................
3.2.3. Истпријат дпсадащоих ппплава .........................................................................................................
3.2.4. Карактеристике дпсадащоих ппплава ..............................................................................................
3.2.5. Мпгућнпст щтетних ппследица будућих ппплава...............................................................................
3.2.6. Ппплаве услед нагпмилаваоа леда на впдптпцима..........................................................................
3.2.7. Изграђенпст система защтите пд ппплава и ефикаснпст изграђених пбјеката за защтиту пд
ппплава.............................................................................................................................................................
3.2.8. Густина насељенпсти у пквиру хидрпграфске мреже и мелипраципних ппдрушја..........................
3.2.9. Велишина живптиоскпг фпнда .............................................................................................................
3.2.10. Слабе ташке у систему защтите пд ппплава на впдптпцима првпг и другпг реда..........................
3. 2.11. Пплпжај насељених пбласти ............................................................................................................
3.2.12. Ппдрушја привредних активнпсти......................................................................................................
3.2.13. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти.........................................................................................
3.2.14. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ .........................................
3.2.15. Прпцена ппаснпсти пд ппплава кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја...................................
3.2.16. Третман ризика...................................................................................................................................
3.2.17. Карта – сценарип: ппплава кап најверпватнији нежељени дпгађај..............................................
3.2. 3.2.18. ПППЛАВА КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА.........................
3.2.19. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
3.2.20. Прпцена ппаснпсти пд ппплава кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим
ппследицама....................................................................................................................................................
3.2.21. Третман ризика....................................................................................................................................

40
41
42
47
47
50
50

51
55
57
58
58
59
60
61
61
61
62
62
63
64
65
66
67
69
74
79
82
84
85
86
92
97
98
100
100
101
101
101
102
102
102
102
102
103
103
103
105
107
112
115
116
117
120
125

5

3.2.22. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд ппплава.......................................
3.2.23. Карта – ппплава кап нежељени дпгађаја са најтежим мпгућим ппследицама.............................
3.3. ППЖАРИ И ЕКСПЛПЗИЈЕ, ППЖАРИ НА ПТВПРЕНПМ.............................................................................
3.3.1.Мпгуће врсте ппжара на теритприји ппщтине Башки Петрпвац.........................................................
3.3.1.1.Ппжари на птвпренпм прпстпру........................................................................................................
3.3.1.2.Ппжари у затвпренпм прпстпру.........................................................................................................
3.3.1.3. Ппжари на трансппртним средствима.............................................................................................
3.3.2. Мпгуће ппследице ппжара...................................................................................................................
3.3.3. Ппаснпсти пд експлпзија.......................................................................................................................
3.3.4.Преглед пбјеката прве и друге категприје угрпженпсти пд ппжара..................................................
3.3.5. Списак субјеката у кпјима ппстпји ппаснпст пд ппжара ...................................................................
3.3.6. Шумски кпмплекси...............................................................................................................................
3.3.7. Прпизвпдоа и складищтеое експлпзивних материја и материја кпје мпгу да фпрмирају
експлпзивну атмпсферу...................................................................................................................................
3.3.8. Идентификација лпкација са запсталим неексплпдираним убпјним средствима...........................
3.3.9. Густина насељенпсти.............................................................................................................................
3.3.10. Мпгуће ппследице пп щтићене вреднпсти........................................................................................
3.3.11. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти..........................................................................................
3.3.12.СЦЕНАРИП – ППЖАРИ, ЕКСПЛПЗИЈЕ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ.......................
3.3.13. Прпцена ппаснпсти пд ппжара кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја.....................................
3.3.14.Карта - ппжар кап најверпватнији нежељени дпгађај.......................................................................
3.3.15.СЦЕНАРИП – ППЖАРИ, ЕКСПЛПЗИЈЕ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА................................................................................................................................................
3.3.16. Прпцана ппаснпсти пд ппжара кап нежељенпг дпгађаја са најтежим ппследицама.....................
3.3.17. Третман ризика.....................................................................................................................................
3.3.18. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА У ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА........................
3.3.19. Карта – ппжар кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама ...................................
3.4.СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ...........................................................................................................................
3.4.1.СЦЕНАРИП - СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ.......................
3.4.2. Прпцена ппаснпсти пд снега и снежних нанпса кап најверпватнијег нежељенпг
дпгађаја.............................................................................................................................................................
3.4.3. Третман ризика......................................................................................................................................
3.4.4. Карта- снег и снежни нанпси кап најверпватнији нежељени дпгађај...............................................
3.4.4.СЦЕНАРИП -СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА................................................................................................................................................
3.4.5. Прпцена ппаснпсти пд снега и снежних нанпса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим
мпгућим ппследицама....................................................................................................................................
3.4.6.Третман ризика.......................................................................................................................................
3.4.7. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд снега и снежних
нанпса...............................................................................................................................................................
3.4.8. Карта - снег и снежни нанпси кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим
ппследицама....................................................................................................................................................
3.5. Матрица - Укупан ризик за најверпватније нежељене дпгађаје..........................................................
3.6. Матрица - Укупан ризик за нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама........................
3.7. Рангираое ппаснпсти ..............................................................................................................................
3.8.Пбразац за ствараое базе ппдатака........................................................................................................

128
130
131
131
132
133
134
135
135
135
136
137

4. ЗАКЉУЧАК ....................................................................................................................................................

181

5.КПРИШЋЕНИ МАТЕРИЈАЛИ...........................................................................................................................

184

ПРИЛПГ: РЕШЕОЕ П ФПРМИРАОУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ И ПЛАНА.....................................

185

137
137
137
138
138
139
140
143
144
146
150
152
153
154
155
157
162
165
166
168
173
175
176
177
178
179
180

6

УВПД

Истпријски ппсматранп – теритприја ппщтине је у задоих 100 гпдина била излпжена низу
несрећа, кпје су биле узрпкпване људским фактпрпм или прирпдним ппјавама у виду елементарних
неппгпда.
У релативнп краткп време, самп у ппследоих 10 – 20 гпдина, исппставилп се да
теритприја ппщтине мпже бити излпжена разним ппаснпстима, ппсебнп елементарним неппгпдама и
другим несрећама кпје мпгу изазвати брпјне ппследице пп станпвнищтвп и материјална дпбра:
ппплаве из 2013. и 2014. гпдине, нарпшитп тзв. урбане ппплаве; снежни нанпси на кпмуникацијама
гптпвп сваке гпдине, а некада и вище пута у тпку зимске сезпне; ниске температуре и ппјава леда на
впдптпцима; ппжари на птвпренпм прпстпру и др.
Истпвременп треба имати у виду да се теритприја ппщтине налази на труснпм ппдрушју
дп 7 степени Меркалијеве скале, щтп указује на кпнстантну ппаснпст пд земљптреса и све оегпве
секундарне ппјаве и ппследице.
Без пбзира на узрпк, щтетних ппследица пп станпвнищтвп и материјална дпбра увек је
билп – некада и вепма пбимних.
Имајући у виду претппставку да се наведене ппјаве и дпгађаји мпгу ппнављати и
шиоеницу да се мпрају щтитити станпвнищтвп и материјална дпбра пд мпгућих ппследица, пптребнп
је приступити идентификацији и прпцеоиваоу мпгућих ппаснпсти и ризика пп теритприју ппщтине;
сагледаваоу мпгућих пптреба у пбласти защтите и спасаваоа пд идентификпваних ппаснпсти и
ризика; сагледаваоу пбјективних мпгућнпсти у спрпвпђеоу защтите и спасаваоа станпвнищтва и
материјалних дпбара у слушају настанка неке пд идентификпваних ппаснпсти или ризика, а пптпм и
сагледаваоу кпје је мере пптребнп предузети какп би се умаоиле ппследице идентификпваних
ппаснпсти или ризика, щтп и јесте циљ израде Прпцене.
Прпцену је пптребнп сталнп ажурирати у пднпсу на све битне прпмене на терену, а
ппсебнп у пднпсу на нпвпнастале ппасне дпгаћаје кпји у битнпј мери мпгу да прпмене пбим утицаја
идентификпваних ппаснпсти, а самим тим и ппследице пп щтићене вреднпсти.
Прпцена је пснпв за израду планских дпкумената защтите и спасаваоа у ванредним
ситуацијама, кпјима се у пблику функципналних рещеоа планирају мере, задаци и активнпсти какп
би се ппследице идентификпваних ппаснпсти пп щтићене вреднпсти свеле на најмаоу мпгућу меру, а
теритприја накпн престанка ппаснпсти, дпвела у првпбитнп стаое.
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ППЩТИ ДЕП
1.ППЛПЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ
1.1.Гепграфски пплпжај

Ппщтина Башки Петрпвац има следећи гепграфски пплпжај:
Гепграфска дужина: 45° 21' 38Н
Гепграфска щирина: 19° 35' 30 Е
Надмпрска висина: 87м

Ппщтина Башки Петрпвац гепграфски припада АП Впјвпдина, пднпснп Јужнпбашкпм управнпм пкругу. Пд
укупне ппврщине Јужнпбашкпг управнпг пкруга, пд 4.016 км2 (401.600 ха), ппщтини Башки Петрпвац
8

припада 15.946,48 хектара или приближнп 159,5 км2 или пкп 4 % теритприје управнпг пкруга те се,
птуда, сматра једнпм пд најмаоих ппщтина на теритприји Републике Србије

1.1.1. Пплпжај теритприје ппщтине Башки Петрпвац у Јужнпбанатскпм управнпм пкругу

Кап щтп се на карти види, ппщтина БашкиПетрпвац лежи вище у југпзападнпм делу Јужнпбшкпг управнпг
пкруга; граниши се са ппщтинама: на северу са ппщтинпм Врбас, на југу са ппщтинпм Бепшин, на истпку са
градпм Нпвим Садпм, а на западу са ппщтинпм Башка Паланка.Прптеже се правцем север-југ.
Јужну границу са ппщтинпм Бепшин шини река Дунав, на прпстпру узмеђу Челарева и Бегеша, у укупнпј
дужини пд 4,8 км.
Теритприа ппщтине има 13.418 станпвника (пппис из 2011) размещтених у 4 насеља: Башкпм Петрпвцу,
Глпжану, Кулпину и Маглићу. Највеће насеље је Башки Петрпвац где је седищте ппщтине.
Рељеф теритприје ппщтине је типишнп равнишарски (пд 72 метра надмпрске висине ппред Дунава, јужнп
пд Глпжана дп 81 метар надмпрске висине у западнпм делу Башкпг Петрпвца, па је затп теритприја
ппщтине пријентисана према ппљппривреди..
1.2. Хидрпграфске карактеристике
Са хидрпграфскпг асекта ппсматранп, теритприју ппщтине карактерищу:
-један впдптпк 1.реда, река Дунав, кпја је уједнп граница између ппщтине Башки Петрпвац и Бепшин;
-каналска мрежа кпју шини некпликп канала, а највећи су Мали канал кпји пдвпди впду правцем
северпзапад – југпистпк , на правцу Савинп Селп – Деспптпвп – Бшки Петрпвац – Рменка – Дунав,
југистпшнп пд Нпвпг сада и канал Каравукпвп – Башки Петрпвац, кпји се истпшнп пд Башкпг Петрпвца спаја
са Малим каналпм.
Два маоа канала су јужнп пд Глпжана и пни пдвпде впду са прпстпра између Глпжана и Челарева према
Дунаву; један канал креће са прпстпра Челарева и спаја се са каравукпвским каналпм јужнп пд Башкпг
Петрпвца где, на истпм месту,ппшиое канал кпји прплази крпз Башки Петрпвац и спаја се са Малим
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каналпм северпистпшнп пд Башкпг Петрпвца, настављајући даље преа Степанпвићеву и Змајеву; један
канал впди са прпстпра јужнп пд Маглића према Малпм каналу са кпјим се спаја јужнп пд Деспптпва;
-исущене дплине, депресије и баре;
-впдене акумулације, рибоаци;
-ппдземне впде
Река Дунав је впдптпк 1. реда, па је, кап такав у надлежнпсти ЈВП „Впде Впјвпдине“; теше јужнпм
периферијпм ппщтине и уједнп шини прирпдну границу са ппщтинпм Бепшин. На пвпм сектпру щирина
Дунава је разлишита и изнпси пд 400 дп 1000 метара, а на месту рашваоа оегпва щирина изнпси и 2000
метара.
Ппврщинске впде и вещташки впдптпци
На теритприји ппщтине нема других прирпдних тпкпва, сви пстали су или забарени или су
каналисани. Јужнпм ивицпм Маглића пружа се издужена дплина према северпистпку, кпја се истпшнп пд
села Силбаща спаја са Гршкпм барпм. Пна даље дпбија име Велика бара и ппд именпм Велика бара спаја
се са Јегришкпм барпм.
Друга депресија пмеђава Маглић са истпшне стране. Пна има правац према северу и кап
каналисана спаја се ппет с Гршкпм барпм, севернп пд Силбаща.
Две маое дплине прпстиру се између Башкпг Петрпвца и Кулпина. Пбе имају југпистпшнп северпзападни
правац. Даље се пне састављају на северпзападу са Гршкпм барпм. Северпистпшнп пд Башкпг Петрпвца
ппет има некпликп издужених дплина, кпје су птвпрене према северпистпку. Најважнија је пна кпјпм
прптише Алпарска бара, десна притпка Јегришке и дплина Бегеја, кпја дели Башки Петрпвац на истпшну
маоу и западну већу пплпвину.
Бегеј се у изузетнп влажним, или иза серије влажних гпдина јављап кап ппвремени впдптпк, кпји
птише према Алпарскпј бари. Пвај касније каналисани впдптпк је делпваоем хидрпсистема Дунав-ТисаДунав исущен и иза оега је пстала сува дплина, у кпју се пдвпдним каналима сливају атмпсферске впде.
Истпшнп пд Кулпина такпђе ппстпје две каналисане дплине кпје се спајају јужнп пд Равнпг Села са
Јегришкпм. Јужнп пд Башкпг Петрпвца и Маглића ппстпје шитави снпппви пвалних дугуљастих удубљеоа
кпја су нагнута и птвпрена према југпистпку на Визић бару. Пд пвих издужених и пвалних удубљеоа малп
оих је каналисанп и малп оих имају сталнију впду. Између оих је нпви канал (система ДТД) кпји исущује
пве депресије.
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Канали
Ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац захватају шетири слива за пдвпдоаваое пд кпјих се неки
налазе у пптпунпсти, а неки делпм на теритприји ппщтине, а делпм на теритприји суседних ппщтина.
На ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац изграђена су два канала.
Први, Мали башки канал везује Велики башки канал кпд Малпг Стапара са Дунавпм кпд Нпвпг
Сада. Дужина пвпг канала изнпси 69 килпметара. Пд тпга на теритприји ппщтине је 14 килпметара. Пп
оему мпгу плпвити брпдпви тежине дп 1000т.
Други канал делпм иде пп кприту Мпстпнге. Дуг је 52 килпметара. Траса канала прплази крпз
индустријску зпну, јужнп пд Башкпг Петрпвца. Пп оему мпгу плпвити брпдпви дп 500 т. нпсивпсти.
Ппдземне впде
Нивп ппдземних впда усмерен је према Дунаву. Северпзападни предели имају између 81 и 82
метара апсплутне надмпрске висине (АНВ), а истпшни и нарпшитп југпистпшни и јужни 77 дп 81 м АНВ.
Атар Маглића и западна пплпвина башкппаланашкпг атара имају прпсешну висину ппдземне впде пд 81
дп 82м АНВ. Пстали делпви ппщтине, кап атар Кулпина и истпшна пплпвина атара Башкпг Петрпвца имају
висину пд 79 дп 81м АНВ. Прпсешни нивп ппдземне впде у атару Глпжана има јак нагиб према Дунаву
такп да ппада пд 81 дп 77 м АНВ.
Пвакви висински пднпси нивпа ппдземних впда свакакп су услпвили и правце кретаоа тих впда. С
пбзирпм да је ппдземнп развпђе западнп пд ппщтине тп је теритприја целе ппщтине у зпни птицаоа
ппдземних впда на истпк према Визић бари и на југ према Дунаву. Збпг пваквпг прпсешнпг нивпа
ппдземних впда ниски предели су раније били вепма забарени и зампшварени. Пд прпсешнпг нивпа
ппдземне впде ппстпје извесна пдступаоа тпкпм летое и тпкпм зимске пплпвине гпдине. У летопј
пплпвини гпдине скпрп цела западна пплпвина ппщтине има нивп ппдземне впде на дубини пд 250 дп
300 цм, а истпшна пплпвина првп у зпни Бегеја 200 дп 250 цм, а пптпм пд 150 дп 200 цм и, најзад, пд 100
дп 150 цм. У зимскпј пплпвини гпдине на скпрп целпј теритприји ппщтине изданска впда је на дубини
нижпј пд 300 цм, крајои северни и југпистпшни деп има дубину издани пд 250 дп 300 цм, а јпщ ближе
Дунаву пд 200 дп 250 цм.
Баре . рибоаци
-У насељу Глпжан су две баре-рибоаци, укупне ппврщине 3,7 ха
-На севернпм делу Башкпг Петрпвца је једна бара-рибоак, ппврщине пкп 8 ха.
1.2.1. Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава, ерпзија и бујица
Дунав , кап впдптпк 1. Реда,је са башке стране пивишен насиппм кпји је пд кприта удаљен 50 дп 60
метара, а щтити атаре Челарева, Глпжана и Бегеша. Пбзирпм да је пбала на пвпј страни пщтра и кпнкавна,
матица Дунава врщи јашу ерпзију пбале, такп да је насип на тпм делу защтићен каменпм пблпгпм.
На каналима су изграђени пбпстрани насипи.

1.3.Метепрплпщкп-климатске карактеристике
На пснпву анализираних климатских услпва (температуре ваздуха, псуншаоа, пблашнпсти,
падавина, влажнпсти ваздуха и ветра) мпже се закљушити да у ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац влада
умеренп- кпнтиненталне клима.
Прпсешна гпдищоа температура ваздуха изнпси 11,0°Ц.
Најхладнији месец је јануар -1,1°Ц, а најтпплији јули са 21,3°Ц.
Екстремни минимум, забележен је јануара 1963. гпдине и изнпсип је -29,2°Ц, а максимум јуна 1950.
гпдине пд 41,2°Ц,
Средоа вреднпст пблашнпсти гпдищое изнпси 53%, а у вегетаципнпм перипду 51%. Највећа средоа
пблашнпст је у зимскпм перипду и изнпси 67%, а најмаоа у летоем 37%.
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Суме псуншаваоа су максималне у месецу јуну, 280 шаспва, а минималне у децембру 53,5 шаспва.
Сезпнске средое вреднпсти сума псуншаваоа изнпсе: за перипд зиме 236,6 шаспва, прплећа 592,4
шаспва, лета 827,9 шаспва и јесени 440 шаспва.
Средоа гпдищоа вреднпст псуншаваоа изнпси 2.097,2 шаса.
Прпсешна гпдищоа велишина падавина изнпси 626 мм. Месешне и сезпнске падавине имају следеће
вреднпсти: месешни максимум падавина изнпси 70 мм (регистрпван је у јуну месецу), а месешни
минимум 35 мм забележен у месецу пктпбру.
Пп гпдищоим дпбима, расппред падавина има пве вреднпсти: у перипду зиме 164 мм, прплећа 149 мм,
лета 175 мм и јесени 138 мм. У тпку вегетаципнпг перипда на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац падне
284 мм впденпг талпга.
Апсплутни дневни максимум падавина изнпси 70,4 мм и забележен је 5.07.1967. гпдине. Минималне
регистрпване падавине у вегетаципнпм перипду изнпсе 208 мм а минималне гпдищое 391 мм.
Брпј дана са снежним ппкривашем изнпси 46,1 дан/гпдищое, а месеци са највећим брпјем дана са
снежним ппкривашем су: јануар 16,6 и фебруар са 14,0 дана.
Висина снежнпг ппкриваша је пкп 25 цм.
Ветрпвитпст - Ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац карактерище велики брпј дана са тищинама. Пд хиљаду
ппсматраоа у 3/4 је кпнстатпванп мирпваое ваздуха , а у ¼ ветрпвитп време. Ветрпви дувају из
разлишитих праваца, али су најшещћи из северпзапада (НW) 144‰, југпистпка (СЕ) 126‰ и запада (W)
100‰. Ветар са најмаопм ушесталпсти је из јужнпг правца (С) 57‰, највећа месешна јашина ветра
изнпсила је 2,5°Б, а најшещћа 2,3°Б. Ретки су јаки ветрпви прекп 6 Б.
Правацветра
Ушесталпст
Снага

Н
79
2,2

НЕ
71
2,1

Е
94
2,3

СЕ
126
2,5

С
57
2,0

СW
83
2,1

W
100
2,3

НW
149
2,5

Ц
245
2,3

1.4. Демпграфске карактеристике
Једна пд најважнијих демпграфских структура сваке теритприје јесте старпсна структура
станпвнищтва.
Старпсна структура станпвнищтва указује на перспективе будућег демпграфскпг али и екпнпмскпг
развпја, щтп је за теритприју ппщтине врлп битан фактпр за будућнпст.
На пснпву старпсне структуре станпвнищтва се мпгу извући врлп битни закљушци – п кпнтингенту
станпвнищтва сппспбнпг за биплпщку репрпдукцију и п кпнтингенту станпвнищтва сппспбнпг за
екпнпмски развпј (раднп сппспбнп станпвнищтвп).
Статистишки ппдаци са ппписа станпвнищтва указују на неппвпљну старпсну структуру станпвнищтва са
виспким индекспм стареоа пд 1,0, кпји се, ппсматранп пп насељима, креће пд 0,9 (Кулпин, Маглић) дп
1,1 у Глпжану.
Старије средпвешнп и старп станпвнищтвп шини 51,7% укупне пппулације у ппщтини Башки Петрпвац. На
пснпву свега мпже се пценити да је ппщта демпграфска ситуација на ппсматранпм ппдрушју неппвпљна.
Пад укупнпг брпја станпвника , ниска стппа наталитета и фертилитета, негативан прирпдни
приращтај , виспк индекс стареоа - све су тп карактеристике пппулације кпја се налази у стадијуму
дубпке демпграфске старпсти.
Узрпци пваквпг стаоа су брпјни и треба их сагледавати крпз екпнпмски развпј теритприје ппщтине; крпз
пднпс заппслених (екпнпмски активни) и незаппслених (екпнпмски неактивни); крпз ушесталпст пдласка
млађих пспба у инпстранствп или у друге градпве; крпз пднпс нпвпрпђених и умрлих пспба и др.
Ппвпљна пбразпвна структура станпвнищтва пбезбеђује квалификпвану радну снагу, кап знашајан
елеменат будућег привреднпг развпја ппщтине. Ппгпрщаваое старпсне структуре и виталних
карактеристика пппулације не дппринпси ппбпљщаоу демпграфске ситуације .
На теритприји ппщтине су 4 насеља: Башки Петрпвац (6155 станпвника), Глпжан(2002 станпвника),
Кулпин(2775 станпвника) и Маглић(2486 станпвника). Према брпју станпвника сва пва насеља су у
категприји великих насеља, јер имају прекп 2000 станпвника.
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1.4.1.Брпј станпвника, старпсна структура, брпј дпмаћинстава, брпј станпва, густина насељенпсти и пспбе са инвалидитетпм
Р.
б

1
2
3
4

Насеље

Станпвнищтвп

Башки Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

УКУПНП

Брпј
дпма
ћ

Брпј станпва

М

Ж

УКУП

УКУП

3077
971
1366
1227

3078
1031
1409
1259

6155
2002
2775
2486

2362
747
990
841

2841
994
1189
948

Нап
у
64
31
33
14

6641

6777

13418

4940

5972

142

Изгр
ађен
а
ппвр

Старпсна структура станпвнищтва

Пспбе са
инвалидитет.

0-14

60-+

899
271
465
306

1559
3705
1223
1643
1634

Пр.с
т.
42,5
43,2
41,3
42,1

М

1551
508
667
546

Пун
п
5052
1659
2216
2092

1941

8205

3272

11019

42,3

476

Ж

685

За евакуацију и збриоаваое

УКУ
П

1161

0-14

60-+

899
271
465
306

1551
508
667
546

1941

3272

мајк
е

Тру
д

Укупн
п

1.4.2.Станпвнищтвп према старпсти и пплу
Ред
Бр.
1
2

Укуп
Насеље
Башки
Петрпвац

М
Ж

Глпжан
М
Ж

3

Кулпин
М
Ж

4

Маглић
М
Ж

УКУПНП

М
Ж

6155
3077
3078
2002
971
1031
2775
1366
1409
2486
1227
1259
13418
6641
6777

Старпст
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

пунпл

прпсек

274
137
137
80
38
42
161
85
76
103
53
50
618
313
305

302
170
132
80
41
39
153
74
79
117
65
52
652
350
302

323
182
141
111
58
53
151
79
72
86
37
49
671
356
315

336
181
155
111
53
58
151
76
75
143
72
71
741
382
359

306
163
143
107
56
51
141
74
67
187
109
78
741
402
339

386
210
176
126
68
58
183
95
88
225
119
106
920
492
428

424
220
204
123
62
61
182
92
90
150
84
66
879
458
421

423
213
210
148
71
77
156
81
75
137
68
69
864
433
431

437
239
198
136
79
57
190
106
84
132
61
71
895
485
410

415
227
188
133
72
61
191
100
91
197
87
110
936
486
450

426
219
207
166
86
80
216
100
116
229
119
110
1037
524
513

552
279
273
173
76
97
233
110
123
234
120
114
1192
585
607

514
242
272
142
74
68
236
120
116
172
102
70
1064
538
526

303
125
178
110
43
67
132
71
61
65
24
41
610
263
347

272
111
161
103
48
55
118
41
77
116
43
73
609
243
366

251
100
151
89
24
65
98
36
62
101
33
68
539
193
346

139
38
101
38
15
23
54
14
40
71
25
46
302
92
210

72
21
51
26
7
19
29
12
17
21
6
15
48
46
102

5052
2482
2570
1659
799
860
2216
1080
1136
2092
1030
1062
11019
5391
5628

42,5
40,4
44,6
43,2
41,4
44,8
41,3
39,9
42,8
42,1
40,3
43,8
42,3
40,4
44,1

13

12

1п

3

6

91

16

Пстали

10

црнпгпрци

8772

Хрвати

17

Украјинци

Руси

Румуни

Рпми

Немци

Муслимани
13

20

неппзнатп

74

Македпнци

Мађари

Југпслпвени

Гпранци

Власи

Буоевци

58

Нису се изј.

3

Слпвенци

3

Бугари

Бпщоаци

Албанци
26

Слпваци

3512

Русини

13418

Срби

Укупнп

1.4.3.. Преглед станпвнищтва према наципналнпј припаднпсти

538
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1.4.4.Спцијална структура станпвнищтва – екпнпмска активнпст
Екпнпмски активни
УКУПНП

СВЕГА

13418

5809

Пбавља
занимаое
4844

Незаппслени
СВЕГА
Некада
радили
965
720

Траже
ппсап
245

Екпнпмски неактивни
Деца дп
СВЕГА
15 гпдина

Пензипне
ри

7609

2944

1941

Прихпд
пд
импвине
133

Ушеници
и
студенти
858

Кућни
ппсап

Пстали

1109

624

1.4.5. Пспбе са инвалидитетпм
Укупнп
Свега
13418

Мущкп
6641

Женскп
6777

Пспбе с инвалидитетпм
Свега
Мущкп
1161
476

Женскп
685

Пспбе без инвалидитета
Свега
Мущкп
12122
6082

Женскп
6040

Пспбе шији је статус инв.неппзнат
Свега
Мущкп
Женскп
135
83
52
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На теритприји ппщтине су евидентиране следеће пбласти у кпјима је станпвнищтвп активнп:
1.Ппљппривреда
2.Кпмуналне и друге услужне делатнпсти
3.Сегменти прерађивашке индустрије
4.Дистрибуција електришне енергије, гаса и впде
5.Грађевинарствп
6.Тргпвина
7.Ппправка мптпрних впзила, мптпрцикала и предмета за дпмаћинствп и лишну упптребу
8.Угпститељствп
9.Финансијскп ппсредпваое, некретнине, изнајмљиваое
10.Државна управа
11.Здравствп и спцијални рад
12.Прпсвета
13.Кпмуналне и друге услужне делатнпсти

1.5. Ппљппривреда
Ппљппривреда се базира на педплпщким карактеристикама теритприје. Те карактеристике се
пгледају крпз вище типпва земљищта, пд кпјих су јаснп преппзнатљиви следећи типпви:
1.Ливадске црнице ( заузимају 13.029,63 ха ппврщине)
Према ппврщинама кпје захватају ливадске црнице су најраспрпстраоенији тип земљищта. Пва
земљищта фпрмирана су на леснпј тераси, а пдликују се релативнп дубпким хумусним хпризпнтпм,
пдлишнпм сруктурпм, ппвпљним впднп-ваздущним, хемијским и прпизвпдним карактеристикама. Пп
свпјим пспбинама спадају у првпкласна земљищта на кпјима се са пуним успехпм мпгу гајити све
ппљппривредне културе.
2.Шернпземи (заузимају 1.125,13 ха ппврщине)
Чернпземи су фпрмирани на леснпј тераси и пцедитпј алувијалнпј равни. Пдликују се релативнп
дубпким хумусним хпризпнтпм, вепма ппвпљним хемијским, физишким, впднп-ваздущним и
прпизвпдним карактеристикама. Пва земљищта су лака за пбраду и највећим делпм тп су првпкласна
земљищта за ппљппривредну прпизвпдоу. Збпг свпје виспке прпизвпдне вреднпсти, пптребнп је
раципналнп планирати кприщћеое пвих земљищта у неппљппривредне сврхе.
3.Ритска земљищта (заузимају 552,55 ха ппврщине)
Пву групу хидрпмпрфних земљищта представљају два типа: ритска црница карбпнатна и
мпшварнп глејнп земљищте. На ппдрушју ппщтине налазе се на прелазу алувијалне равни у лесну терасу.
Вепма се разликују пп свпјим хемијским, физишким и впднп-ваздущним карактеристикама.
Ритска црница карбпнатна је пптенцијалнп плпднп земљищте, кпје захтева уређеое впднпг
режима и примену интензивне агрптехнике. У ппљппривреднпј прпизвпдои најшещће се кпристе за
оивске културе.
Мпшварна земљищта су превлажена земљищта кпја нису ппгпдна за ппљппривредну
прпизвпдоу.
Према пппису ппљппривреде из 2012.гпдине на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
ппљппривредпм се бави 1623 дпаћинстава, щтп је 32,85% пд укупнпг брпја дпмаћинстава (4940) и тп на
ппврщини пд 14.986 хектара, щтп је 94% пд укупне ппврщине теритприје ппщтине Башки Петрпвац.
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ха

83

3179

26

1774

ПГ

ха

ПГ

ха

ПГ

ха

ПГ

3242

ПГ

ха

Вище
пд
100 ха
ПГ ха
7

ха

ПГ

70

ПГ

ха

2445

ха

ПГ

173

50 – 100
ха

1986

30 – 50
ха

275

20 – 30
ха

1163

10 – 20
ха

352

5 – 10
ха

347

2–5
ха

240

1–2
ха

200

14049

Дп
1 ха

397

ха

Без
зем
ље

38

ПГ
1661

Укупнп кпр.
ппљ.земљ.

1713

1.5.1. Газдинства према велишини кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта

1.5.2. Распплпживп земљищте ппљппривредних газдинстава

ПГ

ха

19

252

4

73

3,1

ха

4

ПГ

609

ха

Псталп земљищте
Пстал
Рибоаци
п
ПГ
ха
ПГ
ха
1540

ПГ

14049

Щумскп
земљищте

1623

14986

Распплпживп земљищте
Ппљппривреднп земљищте
ПГ
ха
Кприщћенп
Некприщћенп

1654

1661

Укупн
п
ПГ

У укупнпј ппврщини ппљппривреднпг земљищта највећу заступљенпст имају пранице и бащте, са
ушещћем пд пкп 94%, дпк су ливаде и пащоаци заступљени са пкп 4%. Пстале ппврщине су ппд
впћоацима, винпградима, рибоацима, трстицима и барама.
Највище пранишних ппврщина захватају ратарске културе, где дпминира прпизвпдоа стрних жита кпја се
гаје на пкп 75% укупних ппврщина.
Индустријскп биље гаји се на пкп 15%, ппврће 6%, крмнп биље и друге културе на пкп 4% укупних
ппврщина пранишнпг земљищта. Најраспрпстраоеније културе у прпизвпдои стрних жита су кукуруз и
пщеница. Узгпј индустријскпг биља има ппсебну важнпст и дугу традицију гајеоа. Пре свега тп су
щећерна репа, спја, сунцпкрет, сирак.
Дпминантне ппвртарске културе су крпмпир, шија се прпизвпдоа креће пкп 8000 т/гпд, парадајз 1.245
т/гпд и црни лук 1.570 т/гпд.
Пд псталих ппвртарских култура гаје се паприка, мрква, купус, лубенице и диое.
Впћарска и винпградарска прпизвпдоа заступљена је на свега пкп 1% укупних ппврщина.
Знашајан шинилац у функципнисаоу ппљппривреде је благпвремена примена пптребних агрптехнишких
мера. Један деп тих мера зависи пд снабдевенпсти ппљппривредних апптека, кпјих на теритприји
ппщтине има 7:
1.“Агрпхемика“ дпп,Башки Петрпвац ,Леоинпва 35,Телефпн:021/781-040; Власник :МихалПаленкащ
2.АБ Прпграм,дпп,БашкиПетрпвац,Фискултурна 1,Телефпн:021/781-395, Власник: Алжбета Бартпщ Пагаш
3.Петрпвец,дпп,Башки Петрпвац,М.Тита 14, Телефпн:021/780-065; Власник.Струхар Растислав
4.Агрпплпд,дпп,Глпжан,М.Тита 64; Телефпн:021/788-012; Власник:ЈанБпхущ
5..АБ Прпграм,дпп,Глпжан ,М.Тита 22; Телефпн:021/788-332; Власник:Алжбета Бартпщ Пагаш
6.СТР,Ратар,Глпжан,Републишка 10; Телефпн:021/788-542; Власник Даркп Брпз
7.Агрпзима,дпп,Кулпин ,Нущићева бр.24; Телефпн:021/228 -6151
1.5.3.Прптивградна защтита
На теритприји свакпг насеља (4) је пп једна прптивградна станица кпјима управља Радарски
центар Фрущка гпра. Све прптивградне станице су у активнпм стаоу.
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1.5.4. Щуме и щумскп земљищте
На теритприји ппщтине заступљене су щуме и щумскп земљищте у ппврщини пд 73 ха према пппису
ппљппривреде из 2012. Гпдине, щтп је 0,46 % у пднпсу на ппврщину теритприје ппщтине. Шумпвитпст пд
0,46% је знатнп исппд пптималне щумпвитпсти теритприје ппщтине, јер су пд знашаја защтитне али и
прпизвпдне функције щума.
Највећи кпмплекси щума се налазе уз Дунав, у јужнпм делу ппщтине. Тп су шисте и мещпвите састпјине,
делпм аутпхтпних щума и щумских култура тпппле, врбе, јасена, храста и багрема. Пвим щумама газдују
ЈП ''Впде Впјвпдине'' - ВП ''Дунав'' из Башке Паланке.
Шуме уз впдптпкпве, ппред защтитне улпге, имају и привредну функцију. Шуме утишу на смаоеое
впденпг талпга и регулищу климатске фактпре (ублажавају екстремне температуре и смаоују ударе
ветра).
ЈП ''Впде Впјвпдине'' газдују и щумама уз Пснпвну каналску мрежу уз канале Нпви Сад – Савинп Селп и
Башки Петрпвац - Каравукпвп.
Маои деп щума је у друщтвенпм и приватнпм власнищтву.

1.6.Материјална и културна дпбра и защтићена прирпдна дпбра
1.6.1.Материјална дпбра
Са аспекта пве прпцене, независнп пд дефиниције ппјма „материјална дпбра“, ппд материјалним
дпбрима се сматрају пни ресурси на теритприји ппщтине кпји дппринпсе развпју теритприје и
нпрмалнпм живпту и раду станпвнищтва, па их затп треба шувати и пдржавати.
Теритприја ппщтине распплаже геплпщким ресурсима у кпје треба убрпјити минералне сирпвине и
хидрптермалне пптенцијале кпјих има на теритприји ппщтине.
На пснпву ппдатака кпјима распплаже Ппкрајински Секретаријат за енергетику и минералне сирпвине,
хидрпгептермални пптенцијали ппщтине Башки Петрпвац детаљнп су испитани на бущптинама Башки
Петрпвац (1 и 2) и Маглић 1.
Пве бущптине указују на ппстпјаое термалних впда кпје се мпгу кпристити у системима за грејаое.
Прве 2 бущптине су на ппдрушју Башкпг Петрпвца: једна на некадащоем ппседу „15.пктпбра“, недалекп
пд пута Башки Петрпвац – Нпви Сад; има изграђен хидрптермални систем, али није у функцији, а друга
бущптина се налази на лпкацији Института за хмељ.
Трећа бущптина је на прпстпру насеља Маглић, али није у упптреби.
Ппред наведених хидрпгептермалних пптенцијала на ппдрушју СП Башки Петрпвац, регистрпване су и
истражене две ппјаве пескпва, ппекарских сирпвина и тп: западнп пд Башкпг Петрпвца, северпистпшнп
пд села Маглић и југпзападнп пд села Кулпин.
1.6.2. Културна дпбра
Културна дпбра су материјална и нематеријална дпбра кпја су наслеђена пд претхпдних
генерација или кпја настају у садащопсти, а имају специфишну вреднпст за људе и треба да буду
сашувана за будуће генерације. Пва дпбра најшещће су ппд режимпм защтите, имају симбплишки знашај у
свести људи, а са екпнпмске стране представљају туристишки пптенцијал.
У материјална културна дпбра спадају: изузетне грађевине (светпвне или сакралне), сппменици,
прпстпрне културнп-истпријске целине, археплпщка налазищта, знаменита места, архивска грађа,
филмска грађа, ретке коиге и материјална уметнишкп-истпријска дела, а у нематеријална културна дпбра
спадају: усмене традиције и изрази, језик; знаоа и вещтине кпји се тишу прирпде и свемира; друщтвене
пракса, ритуали и свешани дпгађаји; извпђашке уметнпсти и традиципнални занати
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1.Неппкретна културна дпбра
На ппдрушју ппщтине ппстпји вище утврђених неппкретних културних дпбара, и тп:
-Слпвашка евангелистишка црква и парпхијски дпм, Марщала Тита 10, Башки Петрпвац;
-Српска правпславна црква у Глпжану
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1796. Гпдине у Глпжану
- Правпславна црква, ппдигнута 1813. Гпдине, Кулпин
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1877. Гпдине, Кулпин
- Евангелистишка црква у Маглићу
-Кудељара–Мљаш у Улици Хвјездеславпвпј бр.16, Башки Петрпвац;
- Кућа у Улици Б.Мпкића бр. 7, Башки Петрпвац;
- кућа у Улици Б.Мпкића бр. 9, Башки Петрпвац;
- Два двпрца, парк и пграда кпја пкружује двпрце, Кулпин
-пбјекат Српске правпславне верписппведне щкпле кпју је ппдигап Гепргије Бранкпвић,
правпславни митрппплит и патријарх, Кулпин
- пбјекат старе пснпвне щкпле, ппред правпславне цркве, Кулпин
- салащ на изласку из Кулпина према Равнпм селу, а прекп пута грпбља
2.Целине:
- Улица Марщала Тита - лева страна улице пд Улице Нарпдне ревплуције дп Масарикпве; Башки
Петрпвац;
- десна страна улице пд Улице Нарпдне ревплуције дп брпја 20-Занатски дпм Башки Петрпвац;
- блпкпви кућа између Улица Максима Гпркпг, Б.Мпкића и Шкплске, бпшнп пгранишенп Улицпм
Нарпдне ревплуције и Леоинпвпм, Башки Петрпвац;
3.Вище ппјединашних пбјеката:
-стамбени пбјекти,
- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр.26, Глпжан;
- угапна кућа у Ул. Марщала Тита бр.28, Глпжан;
- дужна кућа у Ул. Марщала Тита бр. 39, Глпжан;
- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр. 97, Глпжан;
- пбјекат за круоеое кукуруза-крупаша у Улици Прплетерска бр.26, Башки Петрпвац;
- Чардак и летоа кухиоа у Улици ЈНА бр.29, Башки Петрпвац;
-пбјекат Гимназије , Башки Петрпвац;
-пбјекат Дпма културе, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Улица Леоинпва, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Нарпдне ревплуције бр.4 , Башки Петрпвац;
4. Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Башкпм Петрпвцу:
- сппмен-пбелиск на тргу у центру
-сппмен-пирамида у двприщту гимназије
-сппмен-плпша на згради Дпма културе, у Улици Кпларпвпј бр.4
-кућа са сппмен-плпшпм у Улици Руда Хрубика бр.7
-сппмен-плпша на стадипну Сппртскпг друщтва "Младпст"
-сппмен-плпша у хплу гимназије
-сппмен-плпша на кући у Улици Јпзефа Маршпка бр.20
-сппмен-плпша на салащу Пндреја Паленкаща, у атару
-кућа у Улици мартина Хрубика бр.66
-заједнишка грпбница на слпвашкпм грпбљу
-2 надгрпбна сппменика на јеврејскпм грпбљу
5. Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Глпжану:
-Сппменик ппгинулим мещтанима у ппрти слпвашке цркве
- Сппмен грпбље (деп грпбља на слпвашкпм грпбљу)
- Сппмен плпша на згради пснпвне щкпле у Ул. Марщала Тита бр.89
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- Сппмен плпша на кући Мищкпвиц Самуела у Ул. Партизанска бр.5
-Сппмен плпша на кући Шапрак Андрије у Ул. Марщала Тита бр.87
-Сппмен плпша на салащу Кпршпк Јулија у близини Глпжана
-Сппменик палим бпрцима и жртвама фащистишкпг терпра у центру села, испред Дпма културе
-Надгрпбни сппменик заједнишке сппмен грпбнице на правпславнпм грпбљу
6. Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Кулпину:
-Надгрпбни сппменик ппгинулим Слпвацима у ппрти слпвашке цркве
-Сппмен грпбнице палих бпраца Слпвака на Слпвашкпм грпбљу
-Два надгрпбна сппменика палим бпрцима на правпславнпм грпбљу
- мемпријални парк првпбитних дпсељеника у Маглић на лпкацији некадащоег старпг грпбља у
Маглићу
1.6.3. Защтићена прирпдна дпбра
У защтићена прирпдна дпбра се убрајају:
-наципнални паркпви
-паркпви прирпде
-резервати прирпде
-сппменици прирпде
-защтићена станищта
У ппступку защтите је парк пкп двпрца Дунђерскпг у Кулпину
За защтиту су предвиђени пстаци Глпжанскпг рита, у виду депресија ппд трскпм кпје служе кап
гнездилищта барских птица, прирпдних реткпсти. На пвпм станищту уважава се И степен режима
защтите. Рибоаци у пкплини наведених лпкалитета служе кап хранилищта барских птица.
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2. ПБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ПД ППСЕБНПГ ЗНАШАЈА
- КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ппд елементарним неппгпдама, у смислу Закпна п ванредним ситуацијама, се ппдразумева
дпгађај хидрпметепрплпщкпг, геплпщкпг или биплпщкпг ппрекла, прпузрпкпван делпваоем прирпдних
сила, кап щтп су: земљптрес, ппплава, бујица, плуја, јаке кище, атмпсферска пражоеоа, град, суща,
пдрпоаваое или клизаое земљищта, снежни нанпси и лавине, екстремне температуре ваздуха,
нагпмилаваое леда на впдптпцима, епидемија заразних бплести, епидемија стпшних заразних бплести,
ппјава щтетпшина, кап и друге прирпдне ппјаве већих размера кпје мпгу угрпзити здравље и живпт људи
или прпузрпкпвати материјалне щтете већег пбима.
Међутим, псим елементарних неппгпда, кпје су се дещавале на прпстпру ппщтине, мпжемп
пшекивати и друге врсте ппаснпсти, кап щтп су, на пример, ппаснпсти пд технишкп-технплпщких несрећа;
ппаснпсти пд већих сапбраћајних несрећа уз присуствп ппасних материја; ппаснпсти пд терпристишкпг
делпваоа и сл.
Имајући у виду ппјаву мпгућих ппаснпсти, а да би се сагледале мпгуће ппследице пп
станпвнищтвп и материјална дпбра и живптну средину, неппхпднп је утврдити кпји су тп пбјекти и друга
инфрастрктура на теритприји ппщтине пд ппсебнпг знашаја за нпрмалан живпт и рад.
Када је у питаоу теритприја ппщтине, у критишну инфраструктуру се мпгу убрпјити:
1)Електрпенергетска инфраструктура
2)Телекпмуникаципна инфраструктура
3)Сапбраћајна инфраструктура
4)Здравствена и спцијална защтита
5)Впдппривредна инфраструктура
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм
7)Складищта ппасних материја и деппније
8)Пргани државне управе и лпкалне сампуправе
9)Хитне службе
10.Пстали пбјекти пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва
2.1. ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Електрпенергетску структуру шине: снабдеваое струјпм, снабдеваое нафтпм и нафтиним
дериватима, снабдеваое тешним нафтним гаспм и снабдеваое гаспм.
У данащое време пва структура је битан шинилац свих пблика прпизвпдое и живпта.
Снабдеваое електришнпм енергијпм теритприје ппщтине Башки Петрпвац иде из два правца:
- путем једнпг 35 кВ впда из ТС 110/20 кВ "Футпг" прекп ТС 35/10 кВ "Футпг"
- путем једнпг 35 кВ впда из ТС 110/35 кВ "Башка Паланка 1", прекп ТС 35/10 кВ "Челаревп"
2.1.1. Електрпенергетски впдпви, далекпвпди и трафпстанице
Прекп теритприје ппщтине прелази 220 кВ далекпвпд брпј 209/2 Сремска Митрпвица 2 Србпбран и 110 кВ далекпвпди брпј 1011 Футпг - Башка Паланка и 159/1 Башка Паланка 1 - Србпбран.
Ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац се снабдева електришнпм енергијпм из два правца - из правца
Футпга и Челарева далекпвпдима следећег типа и пресека:
-далекпвпд 35kV пд ТС 20/35 kV Футпг север, укупне снаге 10 MVA - ТС 35/10kV Башки Петрпвац
са 2 трансфпрматпра снаге 8 кVA и 4 кVA Башки Петрпвац .Далекпвпд је AIC 3x70mm2.
Пд трафпстанице ТС 35/10 кВ "Башки Петрпвац", путем 10 кв извпда и дистрибутивних трафпстаница
10/0,4 кВ, врщи се снабдеваое електришнпм енергијпм пптрпщаша на теритптији ппщтине Башки
Петрпвац, у насељима Башки Петрпвац, Кулпин и Маглић.
-далекпвпд 35kV пд ТС 20/35 kV Футпг север ,снаге 10 MVA - Глпжан - Башки Петрпвац, AIC
3x95mm2
-далекпвпд 35kV пд ТС 35/10 kV Челаревп, снаге 8 MVA - Башки Петрпвац, AIC 3x95mm2
-далекпвпд 20kV пд ТС 110/20 kV Челаревп, снаге 31,5 MVA - Башки Петрпвац, AIC 3x70mm2
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Дужине впдпва наппнскпг нивпа 35 kV (надземни и ппдземни) на ппдрушју ппщтине изнпсе
19.915 м, а каблпвски 662 м, пба у власнищтву ЕПС.
Дужине впдпва наппнскпг нивпа 20 и 10 kV (надземни и ппдземни), у власнищтву ЕПС, изнпсе
25.438 м, а у власнищтву трећих лица 13.694 м.
На шитавпј теритприји ппщтине изграђена је пренпсна средоенаппнска 35 кВ, 20 кВ и 10 кВ, кап и
нискпнаппнска 0,4 кВ мрежа и трафпстанице у пптребнпм брпју, и тп:
-ТС 10/0,4 kV 47 кпмада, укупне снаге 16,69 MVA, власнищтвп ЕПС
-ТС 20/0,4 kV 10 кпмада, укупне снаге 3,71 MVA, власнищтвп ЕПС
-ТС 10/0,4 kV 41 кпмад, укупне снаге 13,08 MVA , власнищтвп трећих лица
-ТС 20/0,4 kV 6 кпмада, укупне снаге 4,73 MVA, власнищтвп трећих лица
2.1.2. Складищта нафте, нафтиних деривата, тешнпг нафтнпг гаса и гаса
На теритприји ппщтине не ппстпје складищта нафте, нафтиних деривата, тешнпг нафтнпг гаса и гаса у
класишнпм смислу већих запреминских капацитета, већ се теритприја ппщтине пбезбеђује пвим
енергентима прекп бензинских и гасних станица са маоим складищним капацитетима, а гаспм кап
енергентпм из гаспвпдне развпдне мреже.
Теритпријпм ппщтине прплази Јадрански нафтпвпд ЈАНА Н-660, а ту су, већ ппменуте, бущптине НИС
нафтагаса, кпје су у категприји хидрптермалних бущптина.
Снабдеваое грађана нафтним дериватима врщи се прекп изграђених бензинских станица, и тп:
Р/б
1

2

3

4

5

6

7

8

Назив БС – назив гасне
станице
„Лукпил“
Седищте Н.Бепград,
М.Пупина бр.1
„Екп Србија“ а.д.
Седищте у Бепграду,
Тпщин бунар 274а
„Радун Авиа“

Лпкација . адреса и пдгпвпрнп
лице
Башки Петрпвац, Леоинпва бб,
директпр Игпр Семенишев, Руска
федерација
Башки Петрпвац, Нпвпсадска бб
Директпр Вук Радпвић

„Кнез Петрпл“,
Седищте у Батајници,
Ул.Царице Јелене бр.28
„Лукпил“Седищте
Н.Бепград, М.Пупина
бр.1
„Кнез петрпл“
Седищте у Батајници,
Ул.Царице Јелене бр.28
ДПП „ДЕМ“

државни пут 2. реда бр.107
директпр Сава Кнежевић

„НАИЛ ИМПЕКС“ ДПП
Седищте у Н.Пазару,
Дубрпвашка бб

Башки Петрпвац,Нпвпсадска бб
Директпр Адис Речпвић

Башки Петрпвац, државни пут 2.
реда бр.107

Глпжан, Масарикпва бб
директпр Игпр Семенишев, Руска
федерација
Маглић, Ул.И.Л.Рибар бб;
Директпр Сава Кнежевић
Кулпин- индустријска зпна, Улица
М.Тита бр 91; директпр Михал
Дпвишин

Врста гприва

Капацитет

-еврпдизел
-еврппремијум

180.000 л

-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум

120.000 л

-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
(бпце,кавезнп)
-еврпдизел
-еврппремијум
-бпце плина пд 10
кг

133.000 л

125.000 л

150.000 л
ТНГ 30 м3
100.00 л

ТНГ 30м3
50.000
30000
1000кг
125.000 лит
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2.1.3. Гас
На ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац прплази магистрални гаспвпд РГ-04-11/2 и развпдни
гаспвпд РГ-08-01.
За снабдеваое гаспм ппщтине Башки Петрпвац изграђене су ГМРС "Глпжан" и ГМРС "Башки Петрпвац".
Гасификпвана су сва насеља у ппщтини Башки Петрпвац, а тп су Башки Петрпвац,Глпжан, Маглић и
Кулпин.
Снабдеваое гаспм у Ппщтини Башки Петрпвац изведенп је прекп развпда гасне мреже средоег
притиска пд шелишних цеви пд ГРМС ''Глпжан'' дп мернпрегулаципних станица МРС ''Глпжан'', МРС
''Кулпин'' и МРС ''Маглић'' кпје служе за снабдеваое месних дистрибутивних гасних мрежа пд
пплиетиленских цеви.
Местп прикљушеоа на гаспвпдни систем је у пгради ГМРС ''Глпжан'' ташније на даљпј прирубници
кугласте гасне славине ДН 200 ПН16(ППШ1) кпја се налази на излазу из станице. На месту прикљушеоа
притисак ле пд 6-12 бар (ман).
Траса развпдне гаспвпдне мреже средоег притиска за Ппщтину Башки Петрпвац је укупне дужине
17.360 м. Развпдна гасна мрежа заврщава се у щахтама (ППШ2, ППШ3, ППШ4 и ППШ5) на улазу у мернпрегулаципне станице, ташније на даљпј прирубници славине ДН100 ПН16.
Развпд гасне мреже изграђен је пд шелишних цеви према ЈУС Ц.Б.5.221 а направљене су пд материјала
Ч.1212. Димензије цеви су Ø219,1x6,3 мм, Ø168,3x4,5 мм и Ø114,3x3,6 мм.
Развпдна гасна мрежа впди се ппдземнп, ппвезује се на славину ДН200ПН16 у щахту ППШ1 прирубницпм
са грлпм ДН200ПН16 на кпју се заварује шелишна безщавна цев Ø219,1x6,3 мм и даље впди ппдземнп
према развпднпм швпру 1. Пд ГМРС пд развпднпг швпра 1 гаспвпд прплази исппд лпкалнпг пута Башки
Петрпвац- Глпжан.
У развпднпм швпру 1 уграђен је ''Т'' кпмад Ø219,1 мм са једним редукципним кпмадпм
Ø219,1/Ø114,3 мм и гаспвпд даље впди ппдземнп према насељу Глпжан и Башки Петрпвац.
У развпднпм швпру 1 а за редукципни кпмад Ø219,1/Ø114,3 мм заварена је шелишна безщавна цев
Ø114,3x3,6 мм. ппмпћу кпјих се гаспвпд впди ппред лпкалнпг пута Б.Петрпвац-Глпжан према МРС
''Глпжан''. У пгради МРС ''Глпжан'' гаспвпд се заврщава у щахту ППШ2 на славини ДН100ПН16 са
прирубницпм са грлпм.
Други крак гаспвпда у швпру 1 впди се према насељу Б.Петрпвац, где је на ''Т'' кпмад Ø219,1 мм
приварена шелишна безщавна цев Ø219,1x6,3 мм. Гаспвпд се впди ппдземнп ппред лпкалнпг пута
Б.Петрпвац-Глпжан, где се на траси према развпднпм швпру 2 укрщта са YУ-нафтпвпдпм и гаспвпдпм(за
Б.Паланку), железнишкпм пругпм Нпви Сад-Башки Петрпвац, лпкалним путем Б.Петрпвац-Глпжан (два
пута) и прелаза прекп Канала ДТД Каравукпвп-Б.Петрпвац.
На прелазу гаспвпда прекп канала гаспвпд се впди надземнп а исппд пещашке стзе друмскппещашкпг мпста. Испред и иза мпста ппстављене су шврсте ташке (анкер блпкпви), секцијске щахте С-1 и С2 и изплаципни кпмади. Секцијске щахте служе за затвараое депница гаспвпда у слушају хаварије гасне
цеви на мпсту. Анкер блпкпви на пбалама канала примају силу у цевпвпду кпја се јавља услед прпмене
температуре мреже и при услпвима експлпатације. Изплаципни кпмади су неппхпдни да се електришнп
раздвпје надземни и ппдземни делпви гаспвпда такп да се не нарущава катпдна защтита цевпвпда.
Развпдна ташка 2 налази се на углу улица Ј.Ј.Змаја и С.Маркпвића у кпјпј се налази ''Т'' кпмад са два
редукципна кпмада Ø219,1/Ø168,3 мм и Ø219,1/Ø114,3 мм.
У развпднпм швпру 2 а за редукципни кпмад Ø219,1/Ø114,3 мм заварена је шелишна безщавна цев
Ø114,3x3,6 мм, ппмпћу кпје се гаспвпд впди исппд улице Ј.Ј.Змаја и Леоинпве а у зеленпм ппјасу дп МРС
''Б.Петрпвац''. У пгради МРС ''Б.Петрпвац'' гаспвпд се заврщава у щахту ППШ3 на славини ДН100ПН16 са
прирубницпм са грлпм.
У развпднпм швпру 2 а за редукципни кпмад Ø219,1/Ø168,3 мм заварена је шелишна безщавна цев
Ø168,3x4,5 мм, ппмпћу кпје се гаспвпд впди у зеленпм ппјасу улице Ј.Ј.Змаја, Кузмаопва и Цигларскпм
према развпднпм швпру 3. На свпјпј траси према развпднпм швпру 3 гаспвпд се заврщава са ''Т'' кпмадпм
Ø168,3 са два редукципна кпмада Ø168,3/ Ø114,3 мм.
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У развпднпм швпру 3 а за редукципни кпмад Ø168,3/ Ø114,3 мм заварена је шелишна безщавна цев
Ø168,3x4,5 мм, ппмпћу кпје се гаспвпд впди ппред регипналнпг пута Нпви Сад - Пчаци и лпкалнпг пута
према МРС ''Маглић''.
У пгради МРС ''Маглић'' гаспвпд се заврщава у щахту ППШ5 на славини ДН100ПН16 са прирубницпм са
грлпм. На ппшетку депнице уграђена је и секцијска щахта да се у слушају хаварије мпже издвпјити пва
депница.
Други крак у развпднпм швпру 3 впди се према насељу Кулпин. На редукципни кпмад Ø168,3/
Ø114,3 мм заварена је шелишна безщавна цев Ø114,3x3,6 мм, ппмпћу кпје се гаспвпд впди у зеленпм
ппјасу улица Ђетванске и Кулпинске и ппред лпкалнпг пута Башки Петрпвац - Кулпин МРС ''Кулпин''.
У пгради МРС ''Кулпин'' гаспвпд се заврщава у щахту ППШ4 на славини ДН100ПН16 са прирубницпм са
грлпм. На ппшетку пве депнице уграђен је и секцијски щахт С-3 да се у слушају хаварије мпжеиздвпјити
пва депница. На пвпј депници гаспвпд прплази исппд улица 28. Пктпбра, два пута исппд Ђетванске
улице, исппд лпкалнпг пута Б.Петрпвац - Кулпин и прелази прекп Канала Савинп Селп - Нпви Сад.
На прелазу гаспвпда прекп Канала гаспвпд се впди надземнп а исппд пещашке стазе друмскп - пещашкпг
мпста. Фиксираое гаспвпда за мпст урађенп је према графишкпј дпкументацији кпја је саставни деп
прпјектне дпкументације. Испред и иза мпста ппстављене су шврсте ташке (анкер блпкпви), секцијске
щахте С-5 и С-6 и изплаципни кпмади. Секцијске щахте служе за затвараое депница гаспвпда у слушају
хаварије гасне цеви на мпсту. Анкер блпкпви на пбалама канала примају силу у цевпвпда кпја се јавља
услед прпмене температуре мреже и при услпвима експлпатације. Изплаципни кпмади су неппхпдни да
се електришнп раздвпје надземни и ппдземни делпви гаспвпда такп да се не нарущава катпднп защтита
цевпвпда.
На прплазима гаспвпда исппд ппстпјећих сапбраћајница (путева и железнишних пруга)
ппстављена је защтитна цев са кпнтрплнпм цеви на једнпм крају Ø60,3x2,9 мм према ЈУС Ц.Б5.221 пд
материјала Ч.0361. Димензија прпјектпваних защтитних цеви је Ø323.9x7.1 мм (Ø219,1x6,3 мм радна
цев), Ø273.0x6.3 мм (Ø168,3x4,5 мм радна цев) и Ø219.1x6.3 мм (Ø114,3x3,6 мм радна цев).
Гаспвпд је хидрпизплпван антикпрпзивнпм тракпм и защтитнпм тракпм а у свему према технишким
услпвима за хидпизплацију пластишнпм тракпм.
Кпнтрпла заварених сппјева ће се изврщити према технишким услпвима за испитиваое 5.2.
Заварене сппјеве је неппхпднп радипграфски снимити и тп према следећим прпцентима:
2.2. Телекпмуникаципна инфраструктура
Затп щтп телекпмуникације представљају свакп емитпваое, пренпс и пријем ппрука (гпвпр, звук,
текст, слика или ппдаци) у виду сигнала кприщћеоем жишних, радип, пптишких или других
електрпмагнетних система, птуда су пне битан шинилац у пбласти защтите и спасаваоа станпвнищтва и
материјалних дпбара пд елементарних неппгпда и других несрећа, али и сами телекпмуникаципни
системи, пднпснп мреже, мпгу бити угрпжени елементарним неппгпдама и другим несрећама, щтп
мпже представљати птежавајућу пкплнпст у пперативним фазама защтите и спасаваоа станпвнищтва и
материјалних дпбара.
Телекпмуникаципна инфраструктура, на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац пбухвата:
- телекпмуникаципне пбјекте,
-телефпнске централе,
-сппјне путеве, -примарну и секундарну мрежу
У свим насељима на теритприји ппщтине изврщена је аутпматизација и дигитализација
телекпмуникаципне ппреме и система.
У свим насељима ппщтине Башки Петрпвац инсталиране су аутпматске телефпнске централе.
Чвпрна централа налази се у Башкпм Петрпвцу, а пстале три (Глпжан, Маглић и Кулпин) имају ранг
крајоих централа везаних пптишким каблпм на Башки Петрпвац.
Сппјни пут швпрне централе у Башкпм Петрпвцу са главнпм централпм у Нпвпм Саду пстварен је
пптишким каблпм. Централе су смещтене у ппсебне прпстприје.

23

У сва шетири насељена места ппщтине Башки Петрпвац ппстпји пп једна ппщтанска јединица кпја врщи
услуге пп ПТТ нпменклатури.
Међумесне каблпвске релације на теритприји ппщтине изгледају пвакп:
Р/бр
1
2
3
4

Релација
Башки Петрпвац - Глпжан
Башки Петрпвац - Кулпин
Привпд за Маглић
Башки Петрпвц – Нпви сад

Врста кабла
пптишки
пптишки
пптишки
пптишки

Дужина кабла у км
10,48
5,28
1,56
27,3

2.2.1. Аудип и аудип-визуелне медијске услуге
Аудип и аудип-визуелне медијске услуге пбављају пператери шије се седищте налази ван
теритприје ппщтине Башки Петрпвац.
2.2.2. Пбјекти телекпмуникаципнпг система
Прекп теритприје ппщтине Башки Петрпвац прелазе радип-релејни кпридпри телекпмуникаципнпг система веза ''Телекпма'': Башки Петрпвац-Башка Паланка Башки Петрпвац–Нпви Сад и
мпбилних телекпмуникација ''Мпбтела'': Башки Петрпвац-Бранкпвац Башки Петрпвац-Челаревп Башки
Петрпвац-Кисаш.
За пптребе система ГСМ мреже мпбилних телекпмуникација на прпстпру ппщтине Башки
Петрпвац изграђена је базна радип-станица у Башкпм Петрпвцу.
2.3. Сапбраћајна инфраструктура
Ппсматранп са сапбраћајнпг аспекта, пплпжај ппщтине је ппвпљан, јер е прекп ое пдвија
друмски, железнишки и впдени сапбраћај, дпк услпви за ваздущни сапбраћај не ппстпје.
2.3.1.Друмски сапбраћај и мпстпви
Према Уредби п категпризацији државних путева(“Сл. гласник РС”, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015)
прпстпрпм ппщтине Башки Петрпвац прплазе:
-државни пут 1.Б реда бр.12, депница Башка Паланка – Глпжан – Нпви Сад у дужини пд 3,9 км.
На пвпм путнпм правцу је 1 друмски мпст у насљу Глпжан.
-државни пут 2.А реда бр.111 Пчаци - Маглић – Башки Петрпвац – Нпви Сад у дужини пд 14,3 км.
На пвпм путнпм правцу, на теритприји ппщтине су 3 мпста.
Псим пва два путна правца ппстпје и путеви ппщтинскпг карактера:
•
Ппщтински пут брпј 1 Глпжан- Башки Петрпвац -Кулпин, укупнедужине 16.900 метара.
•
Ппщтински пут брпј 2 крпз ппдрушје МЗ Маглић, укупне дужине 2.900 метара,скпрп целпм
дужинпм прплази крпзнасеље (2.700 м);
•
Ппщтински пут брпј 3 крпз ппдрушје МЗ Глпжан дужине 2.000 м, целпм дужинпм крпз насеље;
•
Ппщтински пут брпј 4 крпз Ппдрушје МЗ Башки Петрпвац у дужини 2.150 м, такпђе целпм
дужинпм крпз насеље;
Укупна дужина ппщтинских путева у насељеним местима изнпси 14.550 метара, и тп крпз ппдрушје МЗ
Башки Петрпвац 5.450 м, МЗ Глпжан 3.500 м, МЗ Кулпин 2.700 м и МЗ Маглић 2.900 м.
Важнп је наппменути да у Пдлуци п ппщтинским и некатегприсаним путевима и улицама у
насељеним местима ппщтине Башки Петрпвац (“Службени лист ппщтине Башки Петрпвац”, бр. 4/2007 и
18/2016) у шлану 4.да су ппщтински путеви на теритприји ппщтине следећи:
•
Ппщтински пут брпј 1, Глпжан – спајаое са државним путем 1. Б реда 12 - Башки Петрпвац
(улицаЛеоинпва, Првпмајска) спајаое са путем 2. А реда 111 у дужини 9,3км.
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•
Ппщтински пут брпј 2, Башки Петрпвац – спајаое са путем 2. А реда 111 (улицаПрвпмајска,
Кулпинска)-Кулпин дп краја к.п. Кулпин према Равнпм Селу (улицаМарщалаТита) у дужини 6,1 км.
•
Ппщтински пут брпј 3, Глпжан-спајаое са путем 1. Б реда брпј 12 (улица М. Тита)-Глпжан –
спајаое са Л-1 (улицаМасарикпва) у дужини 1,2 км.
•
Ппщтински пут брпј 4- спајаое са путем 2. А реда 111-Железнишка станица Маглић
(улицеНпвеДпмазета, 29. Нпвембра и Братства и јединства) у дужини 2,3 км.
Укупна дужина путне и улишне мреже, на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац изнпси пкп 110,55
км. Државни пут 1. Б реда на пвпм ппдрушју има укупну дужину пд 3,90 км или 3,5% путне мреже.
Државни пут 2. А реда има дужину пд 14,25 км или 12,9% путне мреже. Ппщтински путеви имају дужину
пд 21,8 км илипкп 20% путне мреже. Улице шине најзаступљенију категприју пута, укупне дужине 70,6 км
или 63,9% путне мреже.
Рекапитулација: Дужина путне мреже на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац 2018. Гпдина
Категприја пута
Државни пут 1.
Б реда
Државни пут 2 А
реда
Ппщтински
путеви
Улице
УКУПНП

Дужина у км
3,90

Ушещће у %
3,5

14,25

12,9

21,80

19,7

70,60
110,55

63,9
100

Примедба

Укупна дужина путне мреже у насељеним местима изнпси пкп 86 км. Пут 1. Б реда не прплази
крпз насељена места, дпк пут 2. А реда прплази крпз Башки Петрпвац дужинпм 3,41 км, щтп је 7,3%
укупне дужине улица у тпм месту.
Мпстпви
-Мпст прекп канала ДТД Н.Сад-Савинп Селп, на путнпм правцу Башки Петрпвац . Кулпин
-Мпст прекп канаа ДТД Башки Петрпвац – Каравукпвп на правцу Башки Петрпвац – Глпжан
-Мпст прекп канала ДТД Нпви Сад – Савинп Селп – „Бејли“
2.3.1.1. Јавни превпз
На теритприји ппщтине Башки Петрпвац функципнище јавни међуградски и приградски аутпбуски
превпз, у нпвије време аутпмпбилски - такси превпз, а у занемарујућпј мери, у ппследоих 10-15-так
гпдина ушествује и приградски железнишки превпз.
Међуградски (међумесни) путнишки сапбраћај пбављају трансппртна предузећа ''Дунавпревпз''
дпп из Башке Паланке, ''Севертранс'' из Спмбпра и ''Сапбраћај Пчаци'' из Пчака. Пд оих је најзнашајније
предузеће ''Дунавпревпз'', кпје је у Башкпм Петрпвцу изградилп аутпбуску станицу. ''Дунавпревпз''
ппвезује сва места у ппщтини са Башким Петрпвцем и пвп насеље и пстала са Нпвим Садпм и Башкпм
Паланкпм.
Аутпбускп предузеће ''Впјвпдина'' пбавља делимишнп лпкални, али вище транзитни сапбраћај,
пдржавајући сапбраћајне линије са другим ппщтинама прекп теритприје ппщтине Башки Петрпвац.
''Севертранс'' кап и ''Сапбраћај Пчаци'' врще искљушивп транзитни сапбраћај и тп самп прекп Башкпг
Петрпвца.
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Предузеће '' Дунавпревпз'' дпп заппщљава пкп 25 лица из пве ппщтине, а и у власнищтву има и
аутпбуску станицу у Башкпм Петрпвцу кпја је и једина на теритприји ппщтине Башки Петрпвац. Инаше
прпмет путника самп на башкппетрпвашкпј аутпбускпј станици је вище пд 1000 лица дневнп.
2.3.2. Железнишки сапбраћај
Јужним делпм теритприје ппщтине прплази регипнана железнишка пруга бр 5 правцем Нпви Сад
– Пчаци – Бпгпјевп.
На пвпм железнишкпм правцу, на теритприји ппщтине, је 1 железнишки мпст, прекп канала, јужнп
пд Башкпг Петрпвца.
Ппщтина има свега две железнишке станице: Башки Петрпвац и Глпжан, кап једну, и Маглић,кап
другу.
Сапбраћајне услуге на теритприји ппщтине врщи Железнишкп трансппртнп предузеће у Нпвпм
Саду.

2.3.3.Решни сапбраћај
Теритпријпм ппщтине впде два плпвна пута:
-плпвни пут 1. Категприје Каравукпвп – Башки Петрпвац и
-плпвни пут 3. Категприје Савинп Селп – Нпви Сад.
Ппред пва два плпвна пута у неппсреднпј близини, на јужнпј страни теритприје ппщтине, је река
Дунав.
Плпвни канали су таквих димензија да пмпгућују једнпсмерну плпвидбу плпвилима са газпм пд
2,1 м. Плпвни путеви се малп кпристе у изврщеоу трансппртнпг рада.
2.4. Здравствена и спцијална защтита
Здравствена защтита станпвнищтва се пдвија крпз делатнпст Дпма здравља „Башки Петрпвац“ у Башкпм
Петрпвцу, Марщала Тита бр.3, ( тел. 780-094; 94 ; 780-124), щтп ппдразумева примарну здравствену
защтиту, али и крпз приватну праксу у пбласти здравства на теритприји ппщтине.
У вези са пвим треба наппменути да, ппред друщтвене бриге п здравственпј защтити станпвнищтва на
нивпу ппщтине, ппсебну пбавезу имају и ппслпдавци према заппсленима када је у питаоу пбезбеђеое
здравствене защтите заппслених.
Спцијална защтита станпвнищтва се пбавља прекп Центра за спцијални рад Башки Петрпвац
Улица нарпдне ревплуције бр 7, тел. 780-057
2.4.1. Примарна здравствена защтита станпвнищтва
Примарна здравствена защтита ппдразумева свепбухватну бригу за здравље станпвнищтва у
месту где живе и раде, щкплују се и тд; превентивне и куративне мере здравствене защтите; здравственп
васпитаое и сарадоу са устанпвама и прганизацијама из пбласти здравствана .
У ужем смислу, примарна здравствена защтита пбједиоује делатнпст ппщте медицине, делатнпст
за здравствену защтиту дпјеншади и мале ђеце, стпматплпщку делатнпст и делатнпст хитне медицинске
ппмпћи.
Заједнишка пспбина првих трију делатнпсти је свепбухватнпст защтите, превентива, куратива и
рехабилитација, рад у здрављу и бплести, пд зашећа дп терминалне бриге.
Делатнпст хитне медицинске ппмпћи ппсебна је грана медицине кпја се у пгранишенпм времену
и на ппсебан нашин брине п бплесницима пбпљелима пд хитних акутних бплести и стаоа и пп живпт
ппасних пзљеда.
У щирем смислу примарну здравствену защтиту пружају и тимпви за здравствену защтиту жена,
патрпнажна делатнпст, устанпве за здравствену негу у кући, кап и превентивна щкплска медицина и
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епидемиплпгија. Оихпвп је заједнишкп пбележје да се самп делимишнп брину п свпјим кприсницима,
али при тпм спрпвпде свепбухватну защтиту према диспанзерским метпдама рада.
Примарна здравствена защтита прганизпвана је у дпмпвима здравља, прдинацијама у закупу или
приватним прдинацијама и устанпвама.
2.4.1.1. Дпм здравља

Дпм здравља Башки Петрпвац је здравствена устанпва у државнпј свпјини, а псниваш је ппщтина
Башки Петрпвац; пбавља здравствену делатнпст на примарнпм нивпу, щтп ппдразумева ппдразумева
(према шл.88. Закпна п здравственпј защтити; Сл.гл.РС бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и
45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закпн, 105/117-др.закпн):
-защтиту и унапређеое здравља, спрешаваое и ранп пткриваое бплести, лешеое, рехабилитацију
бплесних и ппвређених;
-превентивну здравствену защтиту групација станпвнищтва излпжених ппвећанпм ризику пбпљеваоа и
псталих станпвника, у складу са ппсебним прпгрампм превентивне здравствене защтите;
-здравственп васпитаое и саветпваое за пшуваое и унапређеое здравља;
-спрешаваое, ранп пткриваое и кпнтрплу малигних бплести;
-спрешаваое, пткриваое и лешеое бплести уста и зуба;
-патрпнажне ппсете, лешеое и рехабилитацију у кући;
-спрешаваое и ранп пткриваое бплести, здравствену негу и рехабилитацију за лица смещтена у устанпве
спцијалнпг стараоа;
-хитну медицинску ппмпћ и санитетски превпз;
-фармацеутску здравствену защтиту;
-рехабилитацију деце и пмладине са сметоама у телеснпм и дущевнпм развпју;
-защтиту менталнпг здравља;
-палијативнп збриоаваое;
-и др, при шему Дпм здравља пстварује сарадоу са другим здравственим, спцијалним, пбразпвним и
другим устанпвама на теритприји ппщтине и Нищавскпг пкруга у пбласти пшуваоа и унапређеоа
здравља
Свпјпм делатнпщћу Дпм здравља ппкрива теритприју ппщтине Башки Петрпвац, са 4 насеља, на
ппврщини пд прекп 15.900 хектара и са 13.418 станпвника (пппис из 2011 гпдине).
Дпм здравља се налази у Башкпм Петрпвцу, Улица М.Тита бр.3; тел. тел. 780-094; 94 ; 780-124;
Пдгпвпрнп лице, директпр,мр сци мед др Ана Бплдпцки Илић.
емаил: dzbacpet@yahoo.com ; на лпкацији ппврщине 1824 m2 на кпјпј је размещтенп 4 пбјеката, шија је
укупна ппврщина 2053,40_(sa apotekom i podrumom) м2.
Пдгпвпрнп лице, директпр,мр сци мед др Ана Бплдпцки Илић.
Прганизаципне јединице Дпма здравља Башки Петрпвац су:
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I Служба за Здравствену защтиту пдраслпг станпвнищтва са хитнпм медицинскпм ппмпћи, кућним
лешеоенм и стпматплпщкпм защтитпм
1.Пдељеое ппщте медицине са кућним лешеоем у Башкпм Петрпвцу са амбулантама ппщте
медицине пп насељеним местима Ппщтине
2. Пдељеое хитне медицинске ппмпћи у Башкпм Петрпвцу
а) Пдсек стпматплпгије у Башкпм Петрпвцу са зубним амбулантама пп насељеним местима
ппщтине
IIСлужба за Здравствену защтиту деце и жена са ппливалентнпм патрпнажпм и превентивнпм и деш
јпм стпматплпгијпм
1.Пдељеое за предщкплску и щкплску децу у Башкпм Петрпвцу
а) Пдсек ппливалентне патрпнаже
б) Пдсек превентивна и дешија стпматплпгија
в) Пдсек гинекплпгије и акущерства у Башкпм Петрпвцу
III Служба за дијагнпстику и специјалистишкп кпнсултативну делатнпст
а) Пдсек за лабпратпријску дијагнпстику
б) Пдсек за рентген и ултразвушну дијагнпстику
б) Пдсек за физикалну медицину и рехабилитацију
г) Пдсек за интерну медицину и са Саветпвалищтем за дијабетес
IV Служба за фармацеутску делатнпст-апптека
V Служба за екпнпмскп финансијске, правне, технишке и друге слишне ппслпве
а) Пдсек за екпнпмскп финансијске ппслпве
1) Пдељеое за правне, ппщте, технишке и друге слишне ппслпве
У Дпму здравља је заппсленп 65 радника, пд шега су:
1.Медицинскп пспбље:
-лекари специјалисти 5
-лекари ппщте медицине 10
-медицинске сестре- технишари 24
-стпматплпзи 3
-стпм.технишари 3
-фармацеути 2
-фарм.технишари 5
2.Немедицинскп пспбље:
-заједнишке службе 4
-ппмпћни радници 4
-впзаши 5
У саставу Дпма здравља Башки Петрпвац су 4 амбуланте и 4 пптеке, и тп:
1.Амбуланта Башки Петрпвац, Улица М.Тита бр. 6, тел 780-094
-апптека, на истпј лпкацији, тел. 780-173
2.Амбуланта Глпжан, Улица М.Тита бр. 56, тел.788-004
-апптека, на истпј лпкацији, тел.788-600
3.Амбуанта Кулпин, Ул.М.Тита бр. 71, тел 2286-021
-апптека, на истпј лпкацији, тел.2286-020
4.Амбуланта Маглић, Ул.И.Л.Рибара бр.бб, тел.785-005
-апптека на истпј лпкацији, тел.785-000
2.4.1.2. Апптеке
1.Апптека „Јанкпвић“, Башки Петрпвац, Кпларпва 2,тел.781-139
2.“Беладпна“, Башки Петрпвац, Нарпдне ревплуције 1, тел.780-119,власник Јасмина ИдризпвићКпларски,тел.782-201
3.“ ЗУ БЕНУ“, Башки Петрпвац, Нарпдне ревплуције 13, тел.782-039
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2.4.2. Спцијална защтита
Спцијална защтита станпвнищтва се пбавља прекп Центра за спцијални рад, Улица нарпдне
ревплуције бр.7, тел. 780-057 (пдгпвпрнп лице Биљана Дракулић, центарпетрпвец@гмаил.цпм), кпга је
пснпвала Скупщтина ппщтине да би се пружаоем услуга спцијалне защтите и другим активнпстима
пстваривали циљеви спцијалне защтите на теритприји ппщтине такп щтп би се:
-пбезбеђивала минимална материјална сигурнпст и независнпст ппрпдице и ппјединца;
-пбезбеђивала дпступнпст услуга и пствариваое права у спцијалнпј защтити;
-пшували и унапредили ппрпдишни пднпси;
-унапредила ппрпдишна и међугенерацијска сплидарнпст;
-предупредилп злпстављаое, занемариваое или експлпатација лишнпсти, пднпснп – да би се
птклпниле оихпве евентуалне ппследице.
Пбављаое делатнпсти Центра за спцијални рад уређенп је Закпнпм п спцијалнпј защтити (Сл.гл.
РС бр.24/11) и Правилникпм п прганизацији, нпрмативима и стандардима рада центра за спцијални рад
(Сл.гл.РС бр.52/08; 37/10; 39/11; 1/12).
Из прпписа п спцијалнпј защтити прпистише да сваки ппјединац и ппрпдица, кпјима је неппхпдна
друщтвена ппмпћ и ппдрщка ради савладаваоа спцијалних и живптних тещкпћа и ствараоа услпва за
задпвпљеое пснпвних живптних пптреба, имају правп на спцијалнму защтиту.
У Центру за спцијални рад пстварују се закпнпм п спцијалнпј защтити утврђена права и
пбезбеђује се пружаое услуга спцијалне защтите, кап и неппхпдна материјална ппдрщка.
Центар за спцијални рад пдлушује п пствариваоу права кприсника утврђених закпнпм, кап и п
кприщћеоу услуга спцијалне защтите кпје пбезбеђује Република или Ппщтина и врщи друге ппслпве у
складу са закпнпм и ппдзакпнским актима п спцијалнпј защтити. Из тих разлпга Центар за спцијални рад
ушествује у ппслпвима планираоа и развпја спцијалне защтите на теритприји ппщтине.
Центар за спцијални рад тренутнп заппщљава 8 радника, пд тпг брпја 5 струшних радника .Према
ппдацима из претхпдне гпдине центар је пружап услуге за 1354 кприсника щтп представља 10% пд
укупнпг брпја станпвнищтва Ппщтине Башки Петрпвац.
Пд свих категприја кприсника ппсебнп се издвајају псетљиве и раоиве спцијалне групе:
лица лищена ппслпвне сппспбнпсти кпја су у птвпренпј защтити и кпја живе на теритприји пп
щтине Башки Петрпвац,
-инвалидна лица и кприсници дпдатка за ппмпћ и негу другпг лица,
-материјалнп угрпжена стара самашка дпмашинства и ппјединци, а кпји су раднп сппспбни,
али без адекватне ппрпдишне ппдрщке,
-кприсници услуге кућна нега и ппмпћ у кући.
Ппдаци п брпју кприсника гпре наведених кприснишких група се врлп брзп и шестп се меоају и
крећу се пкп брпјке 50, щтп указује на тенденцију ппвећаоа брпја кприсника спцијалне защтите збпг
свеукупне друщтвенп-екпнпмске ситуације, ппраста незаппсленпсти и сирпмащтва пдређених категприја
станпвника.
Центар за спцијални рад распплаже са два путнишка аутпмпбила.
2.4.3. Ветеринарска защтита живптиоа
Закпн п ветеринарству (сл.гл.РС бр.91/05 и 30/10)уређује защтиту и унапређеое здравља
живптиоа; утврђује заразне бплести живптиоа и мере за спрешаваое ппјаве, пткриваоа, спрешаваоа
щиреоа, сузбијаоа и искпреоиваоа заразних бплести живптиоа и бплести кпје се са живптиоа мпгу
пренети на људе, ветеринарскп-санитарну кпнтрплу и услпве за прпизвпдоу и прпмет живптиоа,
прпизвпда живптиоскпг ппрекла, хране живптиоскпг ппрекла, хране за живптиое, кап и услпве за
пбављаое ветеринарске защтите - делатнпсти.
Ветеринарскпм защтитпм на теритприји ппщтине Башки Петрпвац се бави приватна Ветеринарска
станица „Купидпн“ДПП, Ул.генерала Штефаника бр.50, тел.786-166; власника Љиљане Стпщић.
Да би задпвпљила све ппслпве у пбласт ветеринарства пбавља следеће ппслпве;
Превенираое, пткриваое, пријављиваое, сузбијаое и искпреоиваое зараза пдрађених Закпнпм
•
Защтита здравља и лешеое бплесних живптиоа
•
Вещташкп псемеоаваое и репрпдукција дпмаћих живптиоа
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•
Спрпвпђеое пдређених дијагнпстишких ппступака
•
Защтита и унапређеое живптне средине
•
Прпмет ветеринарских лекпва, адитива и стпшне хране
•
Ветеринарскп санитарни прегледи у прпизвпдои, преради и прпмету живптиоа и
живптиоских намирница
•
Ветеринарскп прпсвећиваое станпвнищтва

Ветеринарска станица „Купидпн“ ДПП Башки Петрпвац
Псим пве, ппстпји и Ветеринарска амбуланта у Ул.Хвјездпславпва бр 34 власника Јана Церпвскпг, тел.
780-956.
2.5. Впдппривредна инфраструктура
Впдппривредну инфраструктуру шине: впда, впднп земљищте, припбалнп земљищте и впдни
пбјекти на оима.
Впде представљају прирпднп бпгатствп и пне су свпјина Републике Србије.
Впде и впднп земљищте у јавнпј свпјини су нептуђивп јавнп впднп дпбрп.
Све ппврщинске впде се деле, према критеријумима кпје је утврдила Влада РС, на впде 1.реда и
на впде 2.реда.
2.5.1. Впдптпци 1.реда
На пснпву шлана 55. став 5. Закпна п впдама („Службени гласник РС“ бр.30/2010) и Пдлуке п
утврђиваоу Ппписа впда („Службени гласник РС“ бр.83/2010), впдама 1. реда припада један впдптпк,
река Дунав; теше јужнпм периферијпм ппщтине и уједнп шини прирпдну границу са ппщтинпм Бепшин. На
пвпм сектпру щирина Дунава је разлишита и изнпси пд 400 дп 1000 метара, а на месту рашваоа оегпва
щирина изнпси и 2000 метара.
На теритприји ппщтине нема других прирпдних тпкпва, сви пстали су или забарени или су
каналисани.
Канали
На ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац изграђена су два канала. Први, Мали башки канал везује Велики
башки канал кпд Малпг Стапара са Дунавпм кпд Нпвпг Сада. Дужина пвпг канала изнпси 69 килпметара.
Пд тпга на теритприји ппщтине је 14 килпметара. Пп оему мпгу плпвити брпдпви тежине дп 1000т.
Други канал делпм иде пп кприту Мпстпнге. Дуг је 52 килпметара. Траса канала прплази крпз
индустријску зпну, јужнп пд Башкпг Петрпвца. Пп оему мпгу плпвити брпдпви дп 500 т. нпсивпсти.
Ппдземне впде
Нивп ппдземних впда усмерен је према Дунаву. Северпзападни предели имају између 81 и 82
метара апсплутне надмпрске висине (АНВ), а истпшни и нарпшитп југпистпшни и јужни 77 дп 81 м АНВ.
Атар Маглића и западна пплпвина башкппаланашкпг атара имају прпсешну висину ппдземне впде пд 81
дп 82м АНВ. Пстали делпви ппщтине, кап атар Кулпина и истпшна пплпвина атара Башкпг Петрпвца имају
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висину пд 79 дп 81м АНВ. Прпсешни нивп ппдземне впде у атару Глпжана има јак нагиб према Дунаву
такп да ппада пд 81 дп 77 м АНВ.
Пвакви висински пднпси нивпа ппдземних впда свакакп су услпвили и правце кретаоа тих впда. С
пбзирпм да је ппдземнп развпђе западнп пд ппщтине тп је теритприја целе ппщтине у зпни птицаоа
ппдземних впда на истпк према Визић бари и на југ према Дунаву.
Баре . рибоаци
-У насељу Глпжан су две баре-рибоаци, укупне ппврщине 3,7 ха
-Насевернпм делу Башкпг Петрпвца је једна бара-рибнјак, ппврщине пкп 8 ха.
2.5.2. Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава, ерпзија и бујица
Дунав , кап впдптпк 1. Реда,је са башке стране пивишен насиппм кпји је пд кприта удаљен 50 дп 60
метара, а щтити атаре Челарева, Глпжана и Бегеша. Пбзирпм да је пбала на пвпј страни пщтра и кпнкавна,
матица Дунава врщи јашу ерпзију пбале, такп да је насип на тпм делу защтићен каменпм пблпгпм.
На каналима су изграђени пбпстрани насипи.
П впдппривреднпј инфраструктури на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац (п впднм ппдрушју и
мелипраципнпм ппдрушју) стара се Јавнп впдппривреднп предузеће „Впде Впјвпдине“ из Нпвпг Сада,
Булевар М.Пупина 25, тел. 557-390 и 557-418; Е-маил:пдбрана@впдевпјвпдине.цпм.
Јавнп впдппривреднп предузеће „Впде Впјвпдине“ пбавља следеће ппслпве у пбласти впдне
делатнпсти:
- управља впдним пбјектима за уређеое впдптпка и за защтиту пд ппплава на впдама 1. реда и впдним
пбјектима за пдвпдоаваое, кпји су у јавнпј свпјини и брине се п оихпвпм наменскпм кприщћеоу,
пдржаваоу и шуваоу.
- управља впдним пбјектима за уређеое впдптпка и за защтиту пд ппплава на впдама И реда и впдним
пбјектима за пдвпдоаваое, кпји су у јавнпј свпјини и брине се п оихпвпм наменскпм кприщћеоу,
пдржаваоу и шуваоу.
2.5.3. Пбјекти впдпснабдеваоа
Впдпснабдеваое је један пд најбитнијих услпва за живпт и рад те се впдпснабдеваоу ппсвећује
ппсебна пажоа. Сваки ппремећај впдпснабдеваоа, настап услед билп кпг узрпка, има негативне
ппследице пп станпвнищтвп са вище аспеката.
Ппд пбјектима впдпснабдеваоа се ппдразумевају:
-впдпизвприщта (регипналнп и лпкална впдпизвприщта)
-ппстрпјеоа за прераду-прешищћаваое впде
-сабирни резервпари за впду
-впдпвпдна мрежа
-кппани и бущени бунари
-каптаже за сепске впдпвпде
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Впдпснабдеваоем станпвнищтва је пптерећенп слабим квалитетпм впде кпја се дпбија из
впдпнпсних средина плипцена, а кпја је кпнстатнп пптерећена ппвећаним садржајем гвпжђа и гаспвима,
щтп захтева и ппсебан третман – дегазираое пре упптребе.
Впдпснабдеваое на теритприји ппщтине је регулисанп за свакп насеље ппсебнп, на слеећи
нашин:
БАШКИ ПЕТРПВАЦ
Нпсилац впдпснабдеваоа је ЈКП „Прпгрес“ Башки Петрпвац , Нар.ревплуције 5; Телефпн и фаx бр:
780-278
Извприщта впде су дубински бунари на следећим лпкацијама у насељу Б. ПЕТРПВАЦ:
Б1 у ЦС у ул. Врбарпва бб, Q = 400 лит/мин, - ради.
Б2 у ЦС у ул. Врбарпва бб, Q = 600 лит/мин, - НЕ РАДИ, лпща впда , прппескарип.
Б3 у ЦС у ул. Врбарпва бб, Q = 360 лит/мин / пре 800 лит / мин /,прппескарип – НЕ РАДИ.
Б4 изван ЦС у ул. Врбарпва бб, Q = 500 лит/ мин / пре 800 лит/мин /, песак, гас – ради.
Б5 изван ЦС у ул. Врбарпва бб, Q = 600 лит/мин / пре 800 лит/мин / , песак – ради.
Б6 изван Цс у ул. Врбарпва бб, најнпвији, Q = 600 лит/мин / капацитет је дат 1000 лит/
мин/- РАДИ.
ППСЕБАН бунар Б 6 ст.у ул Ј. Јесенскпг, са издащнпщћу 1200 лит/мин, вепма лпщ квалитет
впде, плитак бунар, пунп арсена и ампнијака кап и гаса, није прикппшан на мрежу – не ради.
Сабирни резервпари 4 кпмада / 20 м³ / впде у ЦС у ул. Врбарпва бб. где се врщи и дезинфекција
дпзатприма хлпра.
Ппстрпјеое за припрему пијаће впде се налази у ул. Врбарпва бб,
Дужина впдпвпдне мреже изнпси Л = 53 км.
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КУЛПИН
Нпсилац впдпснабдеваоа је ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац Нар.ревплуције 5; Телефпн и фаx бр:
780-278
Извприщта впде су дубински бунари и тп :
Б1 унутар црпилищта у ул. Шкплска бб, Q = 1400 л/мин / 1200/ - ради.
Б2 изван црпилищта у ул. Шкплскпј бб, Q = 800 лит/мин / 700 / - ради.
Б3 у ул Шкплска бб- ппред Канала ДТД, беле впде, агресивне, плитак – није у раду.
Сабирни резервпари не ппстпје, управља се регулатприма а дезинфекција се врщи на ЦС у ул.
Шкплска бб дпзатпрпм пре уласка впде у насељску мрежу.
Ппстрпјеое за припрему пијаће впде у ул. Шкплска бб.
Дужина впдпвпдне мреже изнпси пкп Л = 36 км.
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ГЛПЖАН
Нпсилац впдпснабдеваоа је дпп „Глпаквалис“ Глпжан, Телефпн бр:788-006
Извприщта впде су на две лпкације, а тп су дубински бунари.У ул. Људевита Дудка бб је БУНАР
Б1 / Q = 700 лит/мин/, а у ул. Пслпбпдилашкпј 67 је БУНАР Б3 / Q = 700 лит/мин/ , пба су у ппгпну.
Сабирних резервпара нема, а дезинфекција впде се врщи пре дистрибуције у насељску мрежу.
Ппстрпјеое за припрему пијаће впде се налази у ул.Љ.Дудка кпд фудбалскпг терена и ПШ.
Дужина впдпвпдне мреже изнпси пкп Л = 22 км.

МАГЛИЋ
Нпсилац впдпснабдеваоа је ЈКП Кпмуналац Маглић М.Тита 46. Маглић,
Телефпн и фаx бр:785-185
Извприщта впде су дубински бунари у пквиру насеља на следећим лпкацијама :
Б1 у ул. И.Л.Рибара / мащинска радипница ад Маглић / са Q = 9 лит/сец – пескари и није у
раду.
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Б2 у ул. И.Л.Рибара / мащинска радипница ад Маглић / са Q = 12,5 лит/сец – ради.
Б3 у ул. Д.Туцпвића 60 , Q = 12,5 лит/сец – ради.
Б4 у ул. Ћирпанпвпј 6 , Q = 15 лит/сец,- није у функцији.
Сабирни резервпари малпг капацитета у ул. И.Л.Рибара а дезинфекција се врщи пре пущтаоа
впде у мрежу.
Ппстрпјеое за припрему пијаће впде је у ул. И.Л.Рибара , гдесе врщи и дезинфекција.
Дужина впдпвпдне мреже изнпси пкп Л = 35 км.
Ппред већ навдених прпблема, задоих гпдина је услед виспких температура и прекпмерне и
нераципналне пптрпщое впде дплазилп дп ппремећаја у впдпснабдеваоу станпвнищтва у свим
насељима на теритприји ппщтине. Дп изражених прпблема у впдпснабдеваоу нарпшитп је дплазилп у
перипду јули-пктпбар.
Међутим, генералнп ппсматранп, впдпснабдеваое не угрпжавају самп перипди суще или нека
друга елементарна неппгпда, већ и неадекватан пднпс према ппстпјећим и пптенцијалним извприщтима
питке впде, щтп се пгледа крпз следеће:
-некпнтрплисана упптеба пестицида и вещташких ђубрива у ппљппривреди;
-ствараое дивљих деппнија ппред извприщта и впдптпкпва;
- усмераваое птпадних впда према впдптпкпвима;
-неппстпјаое или неппщтпваое санитарних зпна защтите извприщта впде за пиће збпг шега
дплази дп прпмена физишких, хемијских, бактериплпщких и биплпщких пспбина впде,
-неадекватнп физишкп-технишкп пбезбеђеое извприщта впде и сабирних резервпара за впду
кпјима је мпгућ слпбпдан приступ.

2.5.4. Канализација и прешищћаваое птпадних впда
Башки Петрпвац
Дужина фекалне канализације / за сада / изнпси пкп Л = 27 км.
Дужина атмпсферске канализације је пкп 30 км.
Прешищћаваое се врщи на Прешисташу у ул. Каналскпј бб, а прешищћене впде се испущтају у
Канал ДТД.
Кулпин
Дужина фекалне канализације / јпщ није у функцији – вакумска / за сада изнпси пкп Л = 12 км.
Дужина атмпсферске канализације изнпси пкп 16 км
Прешищћаваое ће се у будућнпсти врщити на УППВ у Б. Петрпвцу / планиран је пптисни впд
Кулпин – Б.Петрпвац- није урађен /.
Глпжан
Дужина фекалне канализације / пптисне / изнпси пкп Л = 14 км.
Дужина атмпсферске канализаије изнпси пкп 15 км.
Прешищћаваое птпадних впда се врщи у мпкрим ппљима кпја се налазе између насеља Глпжан и
Дунава.
Маглић
Дужина фекалне канализације са црпним станицама / гравитаципне / изнпси Л = 26 км.
Дужина атмпсферске канализације је пкп 22 км.
Прешищћаваое птпадних впда се врщи у Прешисташу лпциранпм на улазу у Маглић са леве
стране близу фарми свиопгпјства ад Маглић а испущтаое прешищћене впде се врщи у решицу Јегришка.
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Насеље Башки Петрпвац се налази на сппју канала ДТД Савинп Селп-Нпви Сад и канала Каравукпвп-Башки
Петрпвац. Крпз самп насеље се пружа накадащои канал Бегеј, кпји служи искљушивп за делимишан
Атмпсферске впде се у пвпм мпмрнту изливају делимишнп у канал, делимишнп птишу ван насеља,
а највећим делпм се задржавају у искппаним јарцима кпји функципнищу кап уппјни јаркпви.
Слишнп рещеое је и у другим насељима. Где впда пдлази у најближе рецепијенте – впдптпкпве,
депресије на периферији насеља или неппсреднп у мелипративне канале.
2.6. Снабдеваое станпвнищтва хранпм
Један пд најважнијих задатака у ванреднпј ситуацији, па и пнда када пна не ппстпји, јесте
снабдеваое станпвнищтва хранпм. Тај задатак ппстаје припритетан акп је старпсна структура
станпвнищтва неппвпљна и јпщ акп је прехрамбена индустрија на теритприји ппщтине наразвијена.
Прехрамбена индустрија пбухвата некпликп грана кпји се баве разлишитим делатнпстима:
-Млинскп-пекарска индустрија
-Кпндитпрска индустрија
-Индустрија за прераду и прпизвпдоу уља
-Индустрија за прераду впћа и ппврћа
-Млекарска индустрија
-Индустрија за кпнзервираое рибе
-Меснппрерађивашка индустрија и
-Индустрија алкпхплних пића
На ј теритприји ппщтине нема знашајних капацитета из пбласти прехрамбене индустрије.
У пснпви снабдеваоа станпвнищтва хранпм у највећем пбиму стпји ппљппривреда пвпга краја и
тргпвина, при шему знашајну улпгу имају хладоаше и силпси маоег капацитета у приватнпм власнищтву.
Ппвпљна пкплнпст за снабдеваое станпвнищтва хранпм је близина Нпвпг Сада и других градпва.
Млинскп-пекарска индустрија
На теритприји ппщтине не ппстпје већи прпизвпдни капацитети у прехрамбенпј индустрији,
псим сампсталних занатских радои кпје се баве прпизвпдопм прехрамбених артикала пд бращна:
-Млин "Дпп Петрпвец", индустријска зпна Б.Петрпвац, 19.000 кг дневнп;
-Млин Дпп "Дем" ,Кулпин ,М.Тита бр.91, жито 360 т/24х
- Млин за кукуруз, Дпп "Дем" ,Кулпин ,М.Тита бр.91, 100т/24х
-Пекара „Рената“, Башки Петрпвац, кпларпва 8; власник Симпн Пренкпалај, тел. 063 493130
-Пекара „Миоа“, Башки Петрпвац, власник Фазли Бинај
Прерада млека и прпизвпдоа сира
-Нада Шијакпвић, Маглић, Ћирпанпва 36, Власник-Шијакпвић Нада, Капацитет прераде 30.000
литара млека /дневнп..тренутнп је 21.000 литара дневнп..пд тпга 30% је пастеризпванп млекп а 70% се
праве млешни прпизвпди,јпгурт,павлака,сиреви
-СЗР Маринкпвић Зпран, Кулпин, Пут слпбпде бб, власник Маринкпвић Зпран; капацитет 10.000
литара млека дневнп пд тпга 50% је пастеризпванп млекп а 50% јпгурт
Прпизвпдоа меса и месних прерађевина
-СЗТР Месара Хащка ГиМ, Кулпин, М.Тита 87 Мирпслав Хащка предузетник, тел 2286-018;
Капацитет прераде је 2 тпне меса дневнп.Пд тпга пкп 600кг меса и 1400 кг месних
прерађевина.Хладоаша и складищте јединп за пптребе месаре.Има 3 прпдајна пбјекта месаре и тп у
Кулпину у Маглићу и Башкпм Петрпвцу.
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-СЗТР Јарпслав Буђик-месп и месне прерађевине;Нпвпсадска брпј35,Башки Петрпвац,Тел:021/780292,власник:Мирпслав Буђик; Капацитет 400кг/недељнп..пд тпга иде у прпдају 10% меса псталп се праве
месне прерађевине кпбасице.
Фарме и стпшари
-ФАРМА ГПВЕДА- Маглић, Ћирпанпва 2, капацитета: 400 музних крава, 600 грла пратеће
категприје, Власник „ДЕКА ИНЖЕОЕРИНГ“ ДПП БЕПГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Пдгпвпрнп лице: ЂАЈИЋ ДРАГАН, ДИРЕКТПР, тел-факс: 021-22
- Владимир Тпрдаји, Башки Петрпвац, Јанка Јесенскпг 67, гпведа, 29 грла;
- Самуел Чапеља, Башки Петрпвац, Липтпвска 1, гпведа, 32 грла;
-Милина Лехпцка, Башки Петрпвац, Липтпвска 5, гпведа, 17 грла;
-Михал Балца, Глпжан, Марщала Тита 83, гпведа, 26 грла;
-Самуел-Павел Балца, Глпжан, Штефаникпва 11, гпведа, 33 грла;
-Михал Павел Бпхущ, Глпжан, Леоинпва 22, гпведа 133 грла;
-Михал Бпхущ, Глпжан, Леоинпва 18, гпведа, 170 грла;
ПГ Дмитрпвић Зпран, Маглић, М.Тита 13, гпведа, 300 грла;
-ФАРМА СВИОА - Маглић, Нпве Дпмазета 16, капацитета: 1200 свиоа, Власник „ДЕКА
ИНЖЕОЕРИНГ“ ДПП БЕПГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Пдгпвпрнп лице: ЂАЈИЋ ДРАГАН, ДИРЕКТПР, тел-факс: 021-22
-ПГ Дмитрпвић Зпран, Маглић, М.Тита 13, свиое, 249 грла
-ФАРМА ПВАЦА - Маглић, Нпве дпмазета бб, капацитета: 400 пваца, 600 јагоади,Власник
„ДЕКА ИНЖЕОЕРИНГ“ ДПП БЕПГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Пдгпвпрнп лице: ЂАЈИЋ ДРАГАН, ДИРЕКТПР, тел-факс: 021-2285004
- Тпмислав Лалпщевић Башки Петрпвац Кашићева 54, пвце, 7 грла
-ФАРМА КПКА НПСИЉА „ВИН ФАРМ“ дпп Ледине 77 , 21472 Кулпин, Власник МирпславЧеман
Нпви Сад , МаксимаГпркпг 46, тел 021-2286-051
Прпизвпдоа стпшне хране
1.Дпп Дем,Кулпин ,М.Тита бр.91 100т/24х
2." Панагра" дпп , М.Тита 97, Кулпин, 5 тпна/дан
2.6.1. Ппљппривреда
Ппљппривреда спада у примарни сектпр привреде јер пбухвата биљну и стпшарску прпизвпдоу,
щумарствп, лпв и рибплпв и с оима ппвезане услужне делатнпсти .
Две пснпвне гране ппљппривреде на теритприји ппщтине су земљпрадоа и стпшарствп.
Ппд ппљппривреднпм прпизвпдопм се ппдразумева прпцес прпизвпдое биљних и стпшарских
прпизвпда, узгајаое риба, пшела, гајеое пешурака, пужева, прпизвпдоа зашинскпг и лекпвитпг биља и др.
кпја се пбавља на ппљппривреднпм земљищту.
У ппљппривредна земљищта, тј. пна земљищта кпја у складу са свпјим прирпдним и
екпнпмским услпвима мпгу да се кпристе за ппљппривредну прпизвпдоу, спадају
оиве, впћоаци, винпгради, рибоаци, пащоаци и др.
На ппљппривреду је мпгуће гледати кап на издржаваое земљпрадопм, пднпснп прпизвпдоу тек
дпвпљнп хране да се задпвпље пптребе земљпрадника Истп такп, мпгуће је ппсматрати је
кап кпмерцијалну ппљппривреду, а кпја се састпји у стицаоу нпвшане дпбити пбрађиваоем земље у
сврху принпса летине, кпмерцијални узгпј дпмаћих живптиоа или и једнп и другп.
Имајући у виду да се две трећине станпвнищтва бави ппљппривредпм на две трећине теритприје
ппщтине мпже се закљушити да је ппљппривреда најважнија и најзаступљенија грана привреде и да је пд
ппсебнпг знашаја за исхрану станпвнищтва.
Данащоу ппљппривреду прати:
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-навпдоаваое и пдвпдоаваое;
-ппљппривредна хемија (пестициди, ђубрива и др)
-ппљппривредна механизација
-складищтеое ппљппривредних прпизвпда
-пбрада, пакпваое и прпмет ппљппривредних прпизвпда
Навпдоаваое представља хидрптехнишку меру за ппбпљщаое физишких пспбина земљищта
дпдаваоем впде, какп би се ппстигла пптимална влага за време вегетације и такп ппстигап пптималан
принпс. Навпдоаваое се спрпвпди тпкпм једнпг дела вегетације или тпкпм целпг вегетацијскпг перипда.
Ппстпје три метпде навпдоаваоа: ппврщинскп, ппдземнп и кищеое (прпщаваое).
Систем „кап пп кап“ ради пп принципу равнпмернпг и сппрпг навпдоаваое кпрена биљака. Пвај
систем има вище преднпсти у пднпсу на навпдоаваое распрскивашима. Впда је ефикаснп искприщћена,
ппщтп се дпдаје самп тамп где је пптребна, у неппсредну близину кпрена биљке.
Навпдоаваое ппљппривреднпг земљищта се прганизује у приватнпј режији ппљппривредних
прпизвпђаша, јер не ппстпје прганизпвани системи за навпдоаваое.
Пдвпдоаваое ппљппривреднпг земљищта се врщи изграђеним пдвпдним каналима, али су
пдвпдни канали запущтени у мери да у пптпунпсти не испуоавају планирану функцију.
Ппљппривредна хемија је знашајан фактпр у функципнисаоу ппљппривреде кап привредне
гране. Пвде се, пре свега, мисли на упптребу пестицида и вещташких ђубрива.
Пестициди су прпизвпди хемијскпг или биплпщкпг ппрекла кпји су намеоени защтити екпнпмски
знашајних биљака и живптиоа пд кпрпва, бплести, щтетних инсеката, гриоа и других
щтетних прганизама. Међутим, свакп кприщћеое пестицида са спбпм нпси и негативне ппследице на
екпсистем у кпме се примеоује и пкплне екпсистеме.
Ппљппривреда представља примарну делатнпст већине станпвнищтва на теритприји ппщтине.
2.6.1.1. Прптивградна защтита
У перипду пд 15. априла дп 15. пктпбра на теритприји ппщтине функципнище прптивградна
пдбрана кпја је у надлежнпсти Радарскпг центра Фрущка гпра.
Са ппјавпм западнпг ветра, дплази дп ппјаве града кпји нанпси щтету у пбласти ппљппривреде,
пре свега збпг тпга щтп су прптивградне станице принуђене на изузетну раципналну пптрпщоу
прптивградних ракета, кпје се, збпг недпстатка материјалних средстава, набављају у недпвпљним
кплишинама.
На теритприји ппщтине су расппређене 4 прптивградне станице.
2.6.1.2. Преглед сетвене структуре на теритприји ппщтине

Укупнп
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пранице
и бащте
15891

Жита
8822
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7
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3.Ппврщине ппд ппврћем, бпстанпм и јагпдама
Ппврће, бпстан и јагпде
Пљпри Црни Бели
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лук
фипл ареп
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27
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0
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6.Ппврщине ппд впћним врстама
Впћне врсте у хектарима
Брес
Кај
Вищ
Щљи праси Лещ
ква
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ве
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9
7
1
3
3
1
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5. Ппврщине ппд индустријским биљем
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2.6.1.3. Навпдоаваое
1. Навпдоаванп земљищте према категприји кприщћеоа
Праниц и бащте
Впћоаци
Винпгради
Ливаде и пащо.
ПГ
ха
ПГ
ха
ПГ
ха
ПГ
ха
174
2510
20
12
4
1
0
0

Навпдо.земљ.
ПГ
ха
193
2523

0стали засади
ПГ
ха
1
1

2. Нашин навпдоаваоа и главни извпри впде за навпдоаваое
Нашин навпдоаваоа у %
Извпр впде за навпдоаваое у %
Ппврщински
Прпщаваоем
Кап пп Ппдземна
Ппврщинска Ппврщинска Впда из
кап
впда на
впда на
впда ван
впдпвпда
газдинству газдинству
газдинства
27,0
52,6
20,4
80,7
1,9
9,2
0,3

Пстали
извпри
1,6

2.6.1.4. Смещтајни капацитети
1.Пбјекти за смещтај ппљппривредних прпизвпда и ппљппривредне ппреме у газдинству
Кпщеви за кукуруз
Амбари
Силпси
Хладоаше
ПГ
Брпј капац
ПГ
Брпј капац
ПГ
Брпј капац
ПГ
Брпј капац
2146 2263 27417 1847 1877 18379
7
8
360
6
10
2876

За ппљппр.механиз.
ПГ
Брпј капац
906
1014
3815

трактпри

кпмбајни

бераши

плугпви

таоираше

дрљаше

сетвпспрема
ши

рптпфрезе

Растур.мин.
ђубрра

Растураши
стајоак

сејалица

прскалице

прикплице

кпсилице

Сакупљаши
сена

2.6.1.5. Ппљппривредна механизација
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1761
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2.6.1.6. Стпшни фпнд
Гпведа
1547

Свиое

Пвце
526

5372

Кпзе
220

Кпои
7

Кпкпщке
28036

Ћурке
372

Патке
1029

Гуске
175

Псталп
265

Кпщнице
779

Пбјекти за смещтај стпке у газдинству
Пбјекти за смещтај гпведа

Пбјекти за смещтај свиоа

Пбјекти за смещтај
кпкпщака нпсиља

Бр.
ПГ
172

Бр.
ПГ
993

Бр.
ПГ
482

Бр.
пбјеката
204

Капаците
т
2887

Бр.
пбјеката
1595

Капаци
тет
12669

Бр.
пбјеката
501

Пбјекти за смещтај
пстале стпке (м²)
Капаците
т
34586

Бр
ПГ
127

Бр.
пбјеката
142

Капаци
тет
2603

2.6.1.7. Стакленици
-"Агрпплпд" д.п.п Глпжан,Улица В.Влахпвића 66 на ппврщини пд 5 хектара, прпизвпдоа ппврћа
2.6.2. Преглед капацитета складищнпг прпстпра на теритприји ппщтине
Магацини
Назив
Дпп Петрпвец
Агрпплпд д.п.п
Дпп Дем
ПЗЗ "Златнп Зрнп"
Дпп "Агрпхемика"

Лпкација-адреса
Б.Петрпвац, Нпвпсадски
пут бб
Глпжан, В.Влахпвића 66
Кулпин ,М.Тита бр.91
Глпжан,М.Тита бр.89
Б.Петрпвац,Леоинпва
бр.35

Капацитет
900 м2

Пдгпвпрнп лице

Телефпн

Пдгпвпрнп лице

Телефпн

3 складищта
8000 тпна
1000 тпна
104 м2
7000 т

Силпси
Назив
"Рудплф" дпп
Дпп Петрпвец
"АВЕX" АД
Агрпплпд д.п.п
ПЗЗ "Златнп Зрнп"
ПЗЗ "Златнп Зрнп"
Дпп "Агрпхемика"
"Панагра" дпп

Лпкација-адреса
Башки Петрпвац,
Леоинпва 30
Башки Петрпвац
М.Тита 14(инд.зпна)
Б.Петрпвац, инд.зпна
Глпжан, В.Влахпвића 66
Глпжан,М.Тита бр.89
Башки Петрпвац
Б.Петрпвац,Леоинпва
бр.35
Кулпин, М.Тита 97

Капацитет
2 силпса х
507 тпна
3500 тпна
10х1000 т
12000 т
4x 130т
4х500 т
10х1000 т
6х2000 т
300 т

2.6.3.Ппљппривредне апптеке
Са аспекта пве прпцене пд знашаја је набрпјати и ппљппривредне апптеке из два разлпга:
1.Оихпвп функципнисаое дппринпси бпљим принпсима у ппљппривреди;
2.Пне су истпвременп и пбјекти где су смещтена хемијска средства кпја у већим кплишинама, при
елементарним неппгпдама, мпгу представљати и ппаснпст пп станпвнищтвп, живптиое и екплпщку
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средину, па се мпгу сматрати и складищтима ппасних материја, нарпшитп када су у питаоу инсектициди,
хербициди, вещташка ђубрива и др.хемијска средстваПпљппривредне апптеке:
1.Агрпхемика дпп,Башки Петрпвац ,Леоинпва 35
Телефпн:021/781-040
Власник :МихалПаленкащ
2.АБ Прпграм,дпп,БашкиПетрпвац,Фискултурна 1
Телефпн:021/781-395
Власник:АлжбетаБартпщПагаш
3.Петрпвец,дпп,Башки Петрпвац,М.Тита 14
Телефпн:021/780-065
Власник.Струхар Растислав
4.Агрпплпд,дпп,Глпжан,М.Тита 64
Телефпн:021/788-012
Власник:ЈанБпхущ
5..АБ Прпграм,дпп,Глпжан ,М.Тита 22
Телефпн:021/788-332
Власник:АлжбетаБартпщПагаш
6.СТР,Ратар,Глпжан,Републишка 10
Телефпн:021/788-542
Власник Даркп Брпз
7.Агрпзима,дпп,Кулпин ,Нущићева бр.24
Телефпн:021/228 -6151
Власник:ГрщићВесна
2.7. Складищта ппасних материја и деппније
Ппд ппасним материјама се ппдразумевају материје кпје имају врлп тпксишна, пксидирајућа,
експлпзивна, екптпксишна, запаљива, сампзапаљива и друга свпјства ппасна пп живпт и здравље људи и
живптну средину.
На теритприји ппщтине нема правних субјеката кпји се баве прпизвпдопм ппасних материја, али неки
правни субјекати у прпцесу прпизвпдое кпристе ппасне материје, или складищте ппасне материје, или
трансппртују ппасне материје.
Знашајнп је наппменути да на теритприји ппщтине нема правних субјеката у категприји СЕВЕЗП
ппстрпјеоа
У категприју правних субјеката кпји кпристе ппасне материје у прпцесу прпизвпдое, или
складищте, или трансппртују спадају следећи правни субјекти кпји се налазе на теритприји ппщтине:
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2.7.1. Преглед правних субјеката кпји распплажу ппасним материјама
1.БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ
р/бр Назив правнпг
субјекта
1
„Лукпил“

Лпкација,адреса,
телефпн
Б. Петрпвац, Леоинпва бб

Делатнпст

Врста ппасних материја

Кплишина

Пдгпвпрнп лице, телефпн

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

-еврпдизел
-еврппремијум

180.000 л

2

„Екп Србија“ а.д.

Б. Петрпвац, Нпвпсадска бб

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

120.000 л

3

„Радун Авиа“

Башки Петрпвац, државни пут
2. реда бр.107

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

4

„Кнез Петрпл“,

државни пут 2. реда бр.107

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

Маглић, Ул.И.Л.Рибар бб;

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ
-еврпдизел
-еврппремијум

директпр Игпр
Семенишев, Руска
федерација
Директпр Вук Радпвић

-еврпдизел
-еврппремијум
-ТНГ (бпце,кавезнп)
-еврпдизел
-еврппремијум
-бпце плина пд 10 кг

50.000
30000
1000кг
-еврпдизел
Директпр Адис Речпвић
еврппремијум
-бпце плина
пд 10 кг

5

„Кнез петрпл“

6

„Лукпил“

Глпжан, Масарикпва бб

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

7

ДПП „ДЕМ“

Кулпин- индустријска зпна,
Улица М.Тита бр 91

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

8

„НАИЛ ИМПЕКС“
ДПП

Башки Петрпвац,Нпвпсадска
бб

Лагерпваое и
прпдаја
аутпгприва и гаса

125.000 л

150.000 л

директпр Сава Кнежевић

ТНГ 30 м3
133.000 л

директпр Сава Кнежеви

ТНГ 30м3
100.00 л

директпр Игпр
Семенишев, Руска
федерација
Кулпин- индустријска
зпна, Улица М.Тита бр 9
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2. Здравствене АППТЕКЕ
р/бр Назив правнпг
Лпкација,адреса,
субјекта
телефпн
1
Апптека
Б.Петрпвац, 781-139
„Јанкпвић“
2
„Беладпна“
Б.Петрпвац, Нарпдне
ревплуције 1, тел.780-119
3
„ЗУ БЕНУ“
Б.Петрпвац, Нарпдне
ревплуције 13, тел.782-039
4
Апптека
Б.Петрпвац, Нарпдне
ревплуције 14, тел.228-0078
5
„Фили Фарм“
Б.Петрпвац, М.Тита 3, тел.
2280-233
6
„Здравље“
Б.Петрпвац, Јармпшна бб, тел
782-891

Делатнпст

Врста ппасних материја

Кплишина

Пдгпвпрнп лице, телефпн

Здравствена
апптека
Здравствена
апптека
Здравствена
апптека
Здравствена
апптека

-цитптпксишни лекпви
-лекпви „виспкпг ризика“
-хемијски щтетни лекпви
-лакп испарљиве материје
-лакп запаљиве материје

Идризпвић.Кпларски
Јасмина, тел.782-201

064 8312407

Здравствена
апптека

063 608554

Здравствена
апптека

Др Јарпслава Винђищ
060 0782891

Апптека је здравствена устанпва, прганизаципни деп здравствене устанпве, кап и приватна пракса у кпјпј се пбавља фармацеутска здравствена
делатнпст, кпја пбухвата снабдеваое лекпвима и медицинским средствима, пбезбеђиваое раципналне фармакптерапије у пквиру спрпвпђеоа
кпнцепта фармацеутске здравствене защтите и друге ппслпве у складу са
Закпнским прпписима из пбласти лекпва и здравствене защтите.
У апптеци се пбављају радни прпцеси кпји пбухватају низ активнпсти: планираое, набавка, складищтеое, издаваоелекпва и
Медицинских средстава у складу са пдређеним режимпм издаваоа (уз рецепт, без рецепта), прпдаја других прпизвпда за защтиту здравља (самп
апптеке на примарнпм нивпу здравственезащтите), израда магистралних лекпва, израда галенских лекпва, прпмпција здравља и превенција
бплести, саветпваое пацијената, праћеое нежељених реакција на лекпве, управљаое
Фармацеутским птпадпм и другп.
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3.ППЉППРИВРЕДНЕ АППТЕКЕ
р/бр Назив правнпг
Лпкација,адреса,
субјекта
телефпн
1
„Агрпхемика“
Башки Петрпвац ,Леоинпва 35
дпп
Телефпн:021/781-040
2
„АБ
БашкиПетрпвац,Фискултурна 1
Телефпн:021/781-395
Прпграм“,дпп
3

„Петрпвец“,дпп

4
5
6

„Агрпплпд“,дпп
„АБ
Прпграм“,дпп
СТР,“Ратар“

7

„Агрпзима“,дпп

Башки Петрпвац,М.Тита 14
Телефпн:021/780-065
Агрпплпд,дпп
Глпжан,Републишка 10
Телефпн:021/788-332
Глпжан,Републишка 10
Телефпн:021/788-542
Кулпин ,Нущићева бр.24
Телефпн:021/228 -6151

4. ПРПДАВНИЦЕ БПЈА И ЛАКПВА
р/бр Назив правнпг
Лпкација,адреса,
субјекта
телефпн
1
СЗТР„Спектрум“
Б.Петрпвац, Леоинпва 43
2
СТР „Кпцка“
Б.Петрпвац, Кпларпва 14

Делатнпст

Врста ппасних материја

ТРГПВИНА

-хербициди
-инсектициди
-фунгициди
-авициди
-лимациди
-рпдентициди
-акарициди
-биппестициди
-стимулатпри раста
-стимулатпри пплпдое
-вещташка ђубрива
-пстала средства са пкп 40
активних материја

ТРГПВИНА

ТРГПВИНА
ТРГПВИНА
ТРГПВИНА
ТРГПВИНА

Делатнпст

„Рптпр“ д.п.п.
СТР „Срна“
СТР „Шепсибпјеи
лакпви“

Б.Петрпвац, Ген.Штефаника 3
Глпжан, Пслпбпдилашка 18
Кулпин, М.Тита 78

Није утврђенп
Власник:Алжбета БАртпщ
Пагаш

Власник.Струхар
Растислав
Власник:ЈанБпхущ
Власник:АлжбетаБартпщ
Пагаш
Власник Даркп Брпз
Власник:ГрщићВесна

Врста ппасних материја

Кплишина

Пдгпвпрнп лице, телефпн

Неутврђенп

Павел Сикпра, 781-317
Кпцка Мирпслава 069
711244

ТРГПВИНА
ТРГПВИНА
ТРГПВИНА
ТРГПВИНА
ТРГПВИНА

Пдгпвпрнп лице, телефпн
Власник :МихалПаленкащ

ТРГПВИНА

Бпје и лакпви
3
4
5

Кплишина

Срнка Станислав, 788ћ213
Мирпслав Чеман,
063 8261817
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5. „АГРПМАРКЕТ“, Башки Петрпвац, Индустријска зпна - ФАБРИКА ПЕСТИЦИДА
ПППИС ППАСНИХ МАТЕРИЈА КПД „АГРПМАРКЕТА“

Ред.
бр.

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Хемијски назив

Глифпсат 95% ТЦ
Изппрппиламин 77%
Супрагил МНС/90
Сппрпфпр ЦY/8

Ксилпл

Назив пп међунарпднп признатпј
нпменклатури
ИУПАЦ

Тривијални упбишајени
назив

1071-83-6

(Н-(фпсфпн-метил)-глицин)
изппрппилампнијум

75-31-0

ЦАС/УН

Максимална кплишина

Примедба

Прпизвпдоа

Складищте

Прпмет

Глифпсат

200 т

0,069 т
маx 110 т

199,931 т

2-аминппрппан

Изппрппиламин

112,64 т

0,1 т
маx 110 т

112,54 т

81065-51-2

Ппликпндензат- метилнафталинфпрмалдехид

Супрагил

0,6 т

0,1 т
маx 110 т

0,5 т

99734 – 09 – 5

етпксилпвани тристирилфенпл

Сппрпфпр

12,8 т

5,28
маx 110 т

7,52 т

1330-20-7

диметилбензен (метил- 1,3; прп- 1,2;
пара-1,4)

Ксилпл

9,35 т

0,035 т
маx 110 т

9,315 т

Дифеникпназпл

119446-68-3 /
3077

цис,транс-3-хлпр-4-[4-метил-2-(1Х-1,2,4триазпл-1-илметил)-1,3-дипксплан-2ил]фенил4-хлпрфенил етар

Дифеникпназпл

0,625 т

0,075 т
маx 110 т

0,55 т

Тербутилазин 95%

5915-41-3 /
3077

Н-терт-бутил-6-хлпрп-Н-етил-1,3,5триазин-2,4-диамин

Тербутилазин

96,0 т

0,25 т
маx 110 т

95,75 т

Сппрппхпр 4Д/384

119432-41-6 /
3077

Ппли(Пкси-1,2-Етанедил), α-Сулфп-ω[2,4,6-Три(1- Фенилетил)Фенпкси]-,
мпнијум сулфат (1:1)

Сппрпфпр

8,2 т

5,98 т
маx 110 т

2,22 т

(С) изпмер:
87392-12-9 (Р)
изпмер:
178961-20-1

2-хлпр-Н-(2-етил-6-метилфенил)-Н-[(1 С)2-метпкси-1- метилетил)]ацетамида (80100%) и 2-цхлпр-Н-(2-етил-6-метилфенил)Н- [(1 Р)-2-метпкси-1метилетил)]ацетамида (20-0%)

С-метплахлпр

256,0 т

6,0 т
маx 110 т

250 т

С-метплахлпр
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Ред.
бр.

10
11
12

13

14

15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хемијски назив

Назив пп међунарпднп признатпј
нпменклатури
ИУПАЦ

Тривијални упбишајени
назив

64742-94-5

Мещавина аопнских сурфактаната

/

ЦАС/УН

Максимална кплишина

Примедба

Прпизвпдоа

Складищте

Прпмет

Сплвесп

5,22 т

0,55 т
маx 110 т

4,67 т

Мещавина аопнских сурфактаната

Герпнпл ФФ4

1,2 т

0,32 т
маx 110 т

0,88 т

/

Мещавина аопнских сурфактаната

Герпнпл ФФ4

0,8 т

0,234
маx 110 т

0,566 т

Герпнпл
ФФ6

/

Мещавина аопнских сурфактаната

Герпнпл ЦФ-АС
30

40,0 т

2,2 т
маx 110 т

37,8 т

Герпнпл ЦФАС 30

Амесурф

78330-20-8

Пкспалкпхпл

2,6 т

2,23 т
маx 110 т

0,37 т

Амесурф

Каптан

133-06-2

1,2,3,6-тетрахидрп-Н- (трихлпрметилтип)
фталимид

10,0 т

0,0 т
маx 110 т

10,0 т

Сплвесп 150

Герпнпл ФФ4
Герпнпл ФФ6
Герпнпл ЦФ-АС 30

Глифпсат 95% ТЦ (Н3-кат.1, Е2-кат. 2)
Изппрппиламин 70 % (Н2-кат. 3, Р5ц-кат.2)
Супрагил МНС/90 (Н1)
Сппрпфпр ЦY/8 (Е2-кат. 3)
Ксилпл (Н2-кат 2 и 3, Р5ц-кат. 3, Е2-кат. 2)
Дифеникпназпл (Н2, Е1)
Тербутилазин 95% (Н2, Е1)
Сппрппхпр 4Д/384 (Н2)
С-метплахлпр(Н3-кат.1, Р5ц ,Е1-кт. 1)
Сплвесп 150 (Н2, Е2-кат. 2)
Герпнпл ФФ4 (Н2-кат.2 и 3, Р5ц, Е2)

Амесурф

Каптан

/

Каптан

12.Герпнпл ФФ6 (Н2 кат.2 и 3, Р5ц, Е2)
13.Герпнпл ЦФ-АС 30 (Н2-кат.2 и 3, Р5ц, Е2)
14. Амесурф (Н3-кат.1)
15. Каптан (Н2-кат.2, Е1-кат.1)
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2.7.2. Деппније
Ппщтина нема екплпщки уређену деппнију.
Свакп насељенп местп има свпју деппнију; све деппније су пграђене, псим у Глпжану; две
деппније су са видепнадзпрпм (Башки Петрпвац и Кулпин); две деппније немју пбезбеђеое (Маглић,
Глпжан); није ппсебнп рещенп пдлагаое живптиоскпг и медицинскпг птпада.
Деппније на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
Редни
брпј
1
2
3
4

Назив
Насељенпг
места
Башки
Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

Пзнака Ппврщина
деппније
(ха)

Дубина
птпада
(м)

Запремина
Птпада
(м3)

Истпшна
Гепграфска
дужина

Северна
Гепграфска
щирина

бп-бп1

1,59

2

31800 19°36'59,96"Е 45°21'41,57"Н

бп-гл1
бп-ку1
бп-мг1

1,15
0,56
1,63

0,7
1
0,5

8050 19°33'56,3"Е 45°17'5,74"Н
5600 19°34'42,67"Е 45°23'3,52"Н
8150 19°31'20,86"Е 45°21'43,25"Н

2.8. Пргани државне управе и лпкалне сампуправе
2.8. Пргани државне управе и лпкалне сампуправе
Ппслпве из надлежнпсти ппщтине пбављају следећи пргани:
-председник ппщтине
- Скупщтина ппщтине
-Ппщтинскп веће
-Ппщтинска управа
-Правпбранилащтвп ппщтине

1.Председник ппщтине (тел. 780-378 780-571)
-заменик председника (тел. 780-378 780-571)
Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима председник ппщтине у пбласти ванредних ситуација
врщи следеће ппслпве:
-стара се п спрпвпђеоу Закпна и других прпписа из пбласти защтите и спасаваоа;
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-пбавља функцију кпманданта Ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације
-у сарадои са нашелникпм щтаба предлаже ппстављеое псталих шланпва щтаба за ванредне
ситуације;
-дпнпси пдлуку п прпглащеоу ванредне ситуације на теритприји Ппщтине;
-рукпвпди защтитпм и спасаваоем и наређује мере утврђене прпписима
- прекп Ситуаципнпг центра усмерава и усклађује рад ппщтинских пргана и правних лица шији је
Ппщтина псниваш у циљу спрпвпђеоа мера защтите и спасаваоа;
-предлаже Ппщтинскпм већу Прпцену угрпженпсти теритприје ппщтине пд елементарних
неппгпда и других несрећа иПлан защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама на усвајаое;
-наређује фпрмираое, ппремаое и пбуку јединица цивилне защтите ппщте намене;
-пстварује сарадоу са Пкружним щтабпм за ванредне ситуације Бранишевскпг пкруга
-наређује евакуацију грађана, живптиоа, правних лица и материјалних дпбара са угрпженпг
ппдрушја и прати тпк оихпвпг збриоаваоа,
-наређује мпбилизацију грађана, правних лица и материјалних дпбара
-пдлушује п прганизпваоу превпза, смещтаја и исхране припадника јединица цивилне защтите
ппщте намене и грађана кпји ушествују у защтити и спасаваоу станпвнищтва, живптиоа и материјалних
дпбара
-наређује увпђеое дежурства у ппщтинским прганима и другим правним лицима у ванреднпј
ситуацији;
-пстварује сарадоу са суседним ппщтинама и оихпвим щтабпвима за ВС, Министарствпм
унутращоих ппслпва и Впјскпм Србије,
-разматра и пдлушује п другим питаоима из пбласти защтите и спасаваоа из свпје надлежнпсти
и
-извещтава Скупщтину ппщтине п стаоу на терену и п предузетим активнпстима у ванреднпј
ситуацији.
2.Скупщтина ппщтине)
Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Скупщтина ппщтине у пбласти ванредних ситуација
врщи следеће ппслпве:
- дпнпси План и Прпграм развпја система защтите и спасаваоа на теритприји Ппщтине, у складу
са Дугпрпшним планпм развпја защтите и спасаваоа Републике Србије,
- планира и утврђује извпре финансираоа за развпј, изградоу и изврщаваое задатака защтите и
спасаваоа и развпј цивилне защтите и спрпвпђеое мера и задатака цивилне защтите на теритприји
Ппщтине,
- пбразује Ппщтински щтаб за ванредне ситуације;
- разматра висину насталих щтета пд елементарних неппгпда и дпставља Влади Републике
Србије захтеве за ппмпћ
- пбразује Ситуаципни центар за пптребе лпкалне сампуправе, у складу са прпписима,
- разматра извещтаје Председника Ппщтине п битним питаоима за защтиту и спасаваое
3.Ппщтинскп веће
Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Ппщтинскп веће у пбласти ванредних ситуација
врщи следеће ппслпве:
-дпнпси Прпцену угрпженпсти за теритприју Ппщтине,
-дпнпси План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама,
-пбразује Кпмисију за прпцену щтете настале пд елементарних неппгпда,
- пдређује псппспбљена правна лица пд знашаја за защтиту и спасаваое
-дпнпси пдлуке п накнади щтете настале пд елементарних неппгпда и других несрећа,
-прати реализацију превентивних мера защтите,
-прекп Ситуаципнпг центра, прати стаое угрпженпсти на теритприји Ппщтине, предузима мере у
циљу спрешаваоа настајаоа и елиминисаоа ванредне ситуације и п спрпведеним активнпстима
пбавещтава Скупщтину ппщтине и
-предлаже акта кпја дпнпси Скупщтина Ппщтине у циљу регулисаоа делпваоа у ванредним
ситуацијама.
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4.Ппщтинска управа
Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Ппщтинска управа у пбласти ванредних ситуација
врщи следеће ппслпве:
На шелу Ппщтинске управе је нашелник Ппщтинске управе, а пна има следеће прганизаципне
јединице:
1) Пдсек за ппщту управу, друщтвене делатнпсти и пбједиоену прпцедуру;
2)Пдсек за бучет и трезпр
3) Пдсек за лпкални екпнпмски развпј, лпкалну ппреску администрацију и инспекцијске
ппслпве.
Ппщтинска управа:
-врщи струшне, пперативне, планске и прганизаципне ппслпве за пптребе защтите и спасаваоа у
ванредним ситуацијама
-ушествује у изради Прпцене угрпженпсти теритприје Ппщтине ;
-ушествује у изради Плана защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Ппщтине;
-ушествује у припремама и извпђеоу привременпг ппмераоа или евакуације станпвнищтва;
-ушествује у припремама и спрпвпђеоу збриоаваоа настрадалпг станпвнищтва;
-стара се пкп пбезбеђеоа неппхпдних средстава за рад Ппщтинскпг щтаба за ванредне
ситуације;
-врщи ппслпве урбанистишких мера защтите и спасаваоа из свпје надлежнпсти;
-набавља и прганизује пдржаваое средства за узбуоиваое на теритприји Ппщтине и ушествује
у изради студија шујнпсти сирена за теритприју Ппщтине;
-стара се п пбезбеђиваоу телекпмуникаципне и инфпрмаципне ппдрщке за пптребе защтите и
спасаваоа;
-прганизује, развија и впди лишну и кплективну защтиту;
-ушествује у прганизацији,фпрмираоу и ппремаоу јединице цивилне защтите ппщте намене;
-пстварује сарадоу са прганизаципним јединицама Сектпра за ванредне ситуације
5.Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп
Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп је ппсебан прган ппщтине кпји пбавља ппслпве правне
защтите импвинских права и интереса ппщтине, а у ванредним ситуацијама разматра прпблематику
везану за радну и материјалну пбавезу правних субјеката и грађана.
6.Правни субјекти фпрмирани пдлукама Скупщтине ппщтине кап јавни правни субјекти
-Дпм здравља „Башки Петрпвац“, Б.Петрпвац, М.Тита 3, тел.780-094; dzbacpet@stcable.net
-Центар за спцијални рад ппщтине Башки Петрпвац, Нарпдне ревплуције бр,7, тел.780-057,
centarpetrovec@gmail.com
-Слпвашкп впјвпђанскп ппзприщте Б.Петрпвац, Кпларпва 2, тел.780-040; svdivadlo@stcable.net
-Библиптека „Щтефан Хпмпла“, Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 9, тел 781-335, shomolu@stcable.net
-Туристишка прганизација ппщтине Б.Петрпвац, М.Гпркпг 17, тел. 780-478, turizam@backipetrovac.rs
-Музеј впјвпђанских Слпвака, Б.Петрпвац, М.Тита бр 4-6, тел. 781-377, muzejvs@stcable.net
-ЈКП „Прпгрес“ Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 5, тел 780-278, info@jkpprogres.rs
-ЈП „Кпмуналац“, Маглић, М.Тита 46, тел.785-185, komunalacmaglic@open.telekom.rs
-ДПП „ГЛПАКВАЛИС“, Глпжан, М.Тита 58, тел.788-006, gloakvalis@gmail.com
-Гимназија „Јан Кплар“, Б.Петрпвац, тел.780-167, gjk19@gmail.com
-Интернат са ушенишким дпмпм, Б.Петрпвац, Фискултурна 15, тел.781-844
-ПЩ „Јан Шајак“, Б.Петрпвац, Сладкпвишпва 2, тел. 780-039, jancajak@neobee.net
-ПЩ „Ј.А.Кпменски“, Кулпин, М.Тита 76, тел.2287-013, jakkulpin@nebee.net
-ПЩ „Ј.М.Драгутин“, Глпжан, Јпзефа Маршпка бб, тел. 788-014, jmarcok-dragutin@open.telekom.rs
-ПЩ „Ж.Зреоанин“ Маглић, И.Л.Рибара 13, тел. 785-009, osmaglic@gmail.com
-Предщкплска устанпва „Včielka“, Б.Петрпвац, Јармпшна бб, тел.780-189, vcielka.bp@gmail.com
-Предщкплска устанпва „Včielka“,Глпжан, Јпзефа Маршпка бб, тел.788-45
-Предщкплска устанпва „Včielka“, Маглић, И,Л.Рибара, 11, тел. 785-239
-Предщкплска устанпва „Včielka“,Кулпин, Шкплска 50, тел. 2286-143
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7. Правни субјекти у пбласти ппљппривреде
Најппзнатије фирме из пбласти ппљппривреде су:
АД»Маглић» Маглић,
АД»Петрпвец» Башки Петрпвац,
АД»Дплине»Глпжан,
ДПП«Дем»Кулпин,
ДПП «Агрпплпд»Глпжан.
ДПП ''Агрпхемика'' Башки Петрпвац
ДПП''Рудплф'' Башки Петрпвац
«Марбппрпдукт» кпје врщи прераду крпмпира и прпизвпди шипс и пстале слане пешене
прпизвпде
«Радун», ппгпн Башки Петрпвац
8.Правни субјекти у пбласти металппрерађвашке индустрије







«Инпx»,
''Ппмак'',
«Ферпникл»,
«Сани» и
«Примар-технп»
9.Правни субјекти у пбласти хемијске индустрије
 «Хемпвет»Нпви Сад, ппгпн Башки Петрпвац
10.Пстали правни субјекти
- ДПП»РАМ» Башки Петрпвац (сиркпве метле),
- ДПП«Дем»Кулпин, ( свеже впће и ппврће )
- “LOUIS BLOCKX NV”

2.9. ХИТНЕ СЛУЖБЕ
-Пплицијска станица
Пплицијска станица, Б.Петрпвац, Кулпинска 13, тел. 780-028
-Теритпријална ватрпгасна јединица, јашине пдељеоа, Б.Петрпвац, Кпларпва 11, тел. 780-551
Ппред ТВЈ на теритприји ппщтине, у Б.Петрпвцу и Глпжану, активна су два ватрпгасна друщтва.
-Служба хитне медицинске ппмпћи прганизпвана је у Дпму здравља Служба распплаже са 3
санитетска впзила.
2.10. ЦРВЕНИ КРСТ
Ппщтинска прганизација Црвенпг крста, Башки Петрпвац, Кулпинска 13 је хуманитарна
прганизација за пптребе нивпа ппщтине.
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ППСЕБНИ ДЕП
3.ИДЕНТИФИКАЦИЈА ППАСНПСТИ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
При изради Прпцене ималп се у виду да је теритприја ппщтине излпжена елементарним
неппгпдама и другим несрећама у маопј или већпј мери. Међутим, из дпсадащоег искуства
прпистеклпг из делпваоа елемнтарних неппгпда на прпстпру теритприје ппщтине, дпщлп се дп зкљушка
да неке елементарне неппгпде мпгу представљати ппаснпст пп све щтићене вреднпсти (живпт и
здравље људи; екпнпмију; екплпгију и друщтвену стабилнпст) и да тпкпм делпваоа мпгу нанети
пзбиљне щтете кпје битнп пптерећују Бучет ппщтине; да неке елементарне неппгпде мпгу представљати
ппаснпст пп деп щтићених вреднпсти (живпт и здравље људи и екпнпмију), а да неке елементарне
неппгпде, иакп се шестп јављају, не представљају никакву или незнатну ппаснпст пп щтићене вреднпсти,
пднпснп пптерећеое Бучета ппщтине.
Ппсебна пажоа је ппсвећена идентификацији мпгућих ппаснпсти кпје мпгу наступити
кпмбинпванп - истпвременп или накнаднп, пп принципу дпминп-ефекта, у виду мултиризика.
Ппаснпсти кпје мпгу угрпзити све щтићене вредпсти
1.Земљптрес
2.Ппплава, пре свега тзв,"урбана" ппплава - ситуација када пдвпдни канали, кищна и фекална
канализација не мпгу да приме и спрпведу вищак впде према рецепијентима
Ппаснпсти кпје мпгу угрпзити деп щтићених вреднпсти
1.Ппжари на птвпренпм - ппљски ппжари
2.Снег и снежни нанпси
Ппаснпсти кпје не угрпжавају щтићене вреднпсти у критишнпм пбиму, па се кап такве неће
ппсебнп разрађивати крпз ппсебна сценарија, али ће неке пд оих бити разађене крпз сценарија за
ппаснпсти кап нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама (земљптрес, ппплаву, ппжар и
снег и снежне нанпсе)
1. Ппјава пдрпна, клизищта и ерпзија
2.Екстремне временске ппјаве:
-велике кплишине падавина,
-плујни ветар,
-град,
-тппли талас,
-хладни талас,
-суща,
3.Недпстатак впде за пиће,
4.Епидемије,
5.Биљне бплести,
6.Бплести живптиоа,
7.Тхнишкп-технплпщке несреће.
Прпценпм ће бити сагледане све врсте ппаснпсти, с тим щтп треба изврщити планираое защтите
и спасаваоа у ванредним ситуацијама у пднпсу на прве две групе ппаснпсти.
При разматраоу и класификпваоу ппаснпсти пп теритприју ппщтине ималп се у виду и тп да
правни субјекти кпји имају власнищтвп и пбјекте на теритприји ппщтине, у складу са Закппм п
ванредним ситуацијама, прпцеоују мпгуће ппаснпсти и планирају активнпсти у сушају настанка неке пд
елементарних неппгпда или ванредне ситуације (Србијавпде, Електрппривреда, Предузеће за путеве,
НИС, приватници).
При сагледаваоу мпгућих материјалних щтета при наступу неке пд евидентираних ппаснпсти ималп се у
виду да је прпјектпвани Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,oo динара.
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3а. Велика кплишина падавина
Ппщтина Башки Петрпвац се не карактерище пп великим кплишинама падавина из следећих
разлпга:
Прпсешна гпдищоа велишина падавина изнпси 626 мм.
Месешне и сезпнске падавине имају следеће вреднпсти:
- месешни максимум падавина изнпси 70 мм (регистрпван је у јуну месецу), а месешни минимум
35 мм забележен у месецу пктпбру.
Пп гпдищоим дпбима, расппред падавина има пве вреднпсти:
-у перипду зиме 164 мм, прплећа 149 мм, лета 175 мм и јесени 138 мм.
-у тпку вегетаципнпг перипда на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац падне 284 мм впденпг
талпга.
Апсплутни дневни максимум падавина изнпси 70,4 мм и забележен је 5.07.1967. гпдине.
Минималне регистрпване падавине у вегетаципнпм перипду изнпсе 208 мм а минималне
гпдищое 391 мм.
Брпј дана са снежним ппкривашем изнпси 46,1 дан/гпдищое, а месеци са највећим брпјем дана
са снежним ппкривашем су: јануар 16,6 и фебруар са 14,0 дана.
Висина снежнпг ппкриваша је пкп 25 цм.
Наведени параметри не указују на ппаснпсти пд великих кплишина падавина у мери кпја би
нанела виспке щтете у пбласти щтићених вреднпсти.
Међутим, имајући у виду нагле прпмене временских услпва и ппстпјеће стаое мпгућнпсти
пдвпђеоа вищка впде са ппдрушја насељених места према рецепијентима, треба имати у виду да су
мпгућа енпрмна пдступаоа пд евидентираних параметара, щтп би мпглп дпвести дп ппјаве ппаснпсти
пд ппплава, пре свега, у насељеним местима, управп збпг недпвпљних капацитета пдвпдних канала и
канализаципне мреже према рецепијентима.
С друге стране, ппаснпст пд ппплаве самп услед великих кплишина падавина на теритприји
ппщтине не би прпузрпкпвала щтете кпд щтићених вреднпсти у таквпм пбиму да би пн имап знашајан
утицај на ппремећај Бучета ппщтине.
Из тих разлпга пва врста ппаснпсти ће бити разматрана у кпнтексту-сценарију за ппаснпст пд
ппплава кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим ппследицама.
3б. Плујни ветрпви
Ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац карактерище велики брпј дана са тищинама. Пд хиљаду
ппсматраоа у 3/4 је кпнстатпванп мирпваое ваздуха , а у ¼ ветрпвитп време. Ветрпви дувају из
разлишитих праваца, али су најшещћи из северпзапада (НW) 144‰, југпистпка (СЕ) 126‰ и запада (W)
100‰. Ветар са најмаопм ушесталпсти је из јужнпг правца (С) 57‰, највећа месешна јашина ветра
изнпсила је 2,5°Б, а најшещћа 2,3°Б. Ретки су јаки ветрпви прекп 6 Б.
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Јашина ветра пдређује се пo скали кпју je 1805. гпдине устрпјип енглески кпнтраадмирал Бпфпрт
Франсис.
Степен
(Bf)

Јашина

0

Брзина

Пбележје

m/s

km/h

швпр

тищина

0

0

0

пптпунп тихп, дим се диже усправнп

1

лахпр

0,9

3

2

дим се диже гптпвп усправнп

2

ппветарац

2,4

9

5

ппвременп креће лищће на дрвећу

3

слаб ветар

4,4

16

7

ппкреће заставе на јарбплима и лищће дрвећа у дпста непрекиднп
кретаое

4

умерен
ветар

6,7

26

9

лепрща заставпм, ппвија граншице

5

јак ветар

9,3

34

14

ппвија веће гране, ппстаје нелагпдан за шула, баца таласе на
стајашим впдама

6

жестпк
ветар

12,3

44

24

шује се какп хуји изнад кућа и других шврстих предмета, креће таое
дрвеће, на стајаћим впдама баца таласе пд кпји се неки запенуще

7

плујни
ветар

15,5

55

30

ппвија таоа стабла, на стајаћим впдама пребацује таласе кпји се
запенуще

8

плуја

18,9

68

37

ппвија цела јаша стабла, лпми гране, псетнп задржава шпвека кпји
кпраша у правцу ветра

9

јака плуја

22,6

82

44

лпми веће и јаше гране, нанпси щтету крпвпвима

10

жестпка
плуја

26,4

96

52

пбара и лпми дрвеће, пбара слабе димоаке, нанпси знатне щтете
зградама

11

вихпр

30,5

110

60

тещка разарајућа дејства, рущеое крпвпва на зградама

12

пркан

34,8

125

68

унищтавајуће дејствп

Пва табeла пдгпвара брзини ветра пп Бпфпрпвпј скали из 1946. гпдине кпја је дефинисана пп емпиријскпј
фпрмули:
3/2
v = 0.836 Bf m/s
где је v брзина ветра 10m изнад ппврщине мпра и Bf брпј из Бпфпрпве скале. Пвп су заправп централне вреднпсти
за брзину ветра, па ветар вихпрне јашине има ппсег пд 28,4m/s дп 32,7m/s. У "Прирушнику ппмпрских
метепрплищких служби" дате су и пве вреднпсти. Такп ветар прканске јашине има минимум 32,7m/s или118km/h.
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Најшещћи ветар кпји дува прекп теритприје ппщтине Башки Петрпвац је северпзападни ветар.
Северни ветар је нещтп ређи и маое јашине. Истпшни и југпистпшни ветрпви не дувају шестп и знатнп им
је маое време трајаоа. Плујни ветрпви су мпгући из правца север-северпзапад и из правца истпкјугпистпк.
Кпщава спада у плујни ветар, кпји се ппјављује у зимскпј пплпвини гпдине пд пктпбра дп априла.
Дува у испрекиданим, слабијим или јашим, а некада и врлп јаким налетима, кпји некада имају брзину пд
12,3 - 16 m/s. Реткп дува један дан, највище дува 2 дп 3 дана, а некада и дуже. Највећу ушесталпст има у
нпвембру месецу.
Северпзападни ветрпви у ппщтини Башки Петрпвац се јављају тпкпм целе гпдине али највећу
ушесталпст имају у месецу јулу. Пвај ветар ређе мпже да дпстигне брзину већу пд 9,3 m/s.
Приказани параметри не указују на верпватнпћу ппјаве ппаснпсти пд ветрпва у мери кпја би
знашајнп утицала на щтићене вреднпсти, па самим тим и на Бучет ппщтине.
Међутим, у задое време, збпг климатских прпмена, упшљиве су нагле прпмене временских
услпва, па се мпже пшекивати и ппјава јаких ветрпва, кпју упбишајенп мпгу да прате атмпсферске
падавине - кища, град, снег. У таквим слушајевима је мпгућ настанак већих материјалних щтета.
Имајући у виду да се плује дещавају врлп реткп на теритприји ппщтине и да настале щтете нису
таквпг пбима и интензитета да битнп угрпжавају щтићене вреднпсти и Бучет ппщтине, пва ппаснпст ће
бити разматрана у кпнтексту сценарија за ппаснпст пд ппплаве кап нежељенпг дпгађаја са најтежим
ппследицама
3в. Епидемије
Ппјава хемијски и бактериплпщки неисправне впде за пиће мпже бити узрпк ппјави хидришне,
кпнтактне, аерпгене, трансмисивне и алиментарн епидемије на теритприји ппщтине, щтп мпже бити
прпузрпкпванп земљптреспм, ппплавпм, драстишним падпм живптнпг стандарда и другим брпјним
узрпцима, кпји мпгу бити везани за ппкретљивпст станпвнищтва, манипулације људскпм и стпшнпм
хранпм, санитарнп-хигијенске услпве и сл.
Епидемија у сущтини представља неупбишајенп ппвећан брпј пбплелих пспба пд неке заразне
бплести на пдређенпј теритприји, у пдређенп време, а ппследице се мпгу запазити крпз следеће:
-ппвећана пбпљеваоа и смртнпст
-птежанп функципнисаое свих делатнпсти на теритприји
-мпгући екпнпмски ппремећаји и сл.
-ппјава пптребе за укљушиваоем и других (државних)субјеката
Штп се тише истприје ппјаве заразних бплести - епидемија - на теритприји Ппщтине Башки
Петрпвац није забележена ниједна епидемија заразних бплести, сем епидемије грипа у зимским
месецима па ће ппаснпст пд епидемија бити разматрана у кпнтексту сценарија за земљптрес и ппплаву
кап нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама.
3г. Технишкп-технплпщке несреће
Технишкп – технплпщка несрећа – удес је изненадни и некпнтрплисани дпгађај или низ дпгађаја
кпји је измакап кпнтрпли приликпм управљаоа пдређеним средствима за рад и приликпм ппступаоа са
ппасним материјама у прпизвпдои, упптреби, трансппрту, прпмету, преради, складищтеоу, пдлагаоу
кап щтп су ппжар, експлпзија, хаварија, сапбраћајни удес у друмскпм, решнпм, железнишкпм и авип
сапбраћају, удес у рудницима и тунелима, застпј рада жишара за трансппрт људи, рущеое брана,
хаварија на електрпенергетским нафтним и гасним ппстрпјеоима и нуклеарним материјама; а шије
ппследице угрпжавају безбеднпст и живпте људи, материјална дпбра и живптну средину.
На теритприји ппщтине ппстпје правни субјекти и пбјекти кпји се везују за ппстпјаое ппасних
материја, али те материје не прелазе кплишине кпје би пве субјекте и пбјекте сврстале у категприју
верпватних изазиваша технишкп-технплпщких несрећа кпје би знашајнп излазиле из пквира ускплпкалнпг
карактера и кпје би битнп утицале на щтићене вреднпсти и Бучет ппщтине.
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Збпг ппстпјаоа друмскпг, железнишкпг и решнпг сапбраћаја на теритприји ппщтине мпгући су
сапбраћајни удеси уз ушещће-присуствп ппасних материја кпје би при сапбраћајнпм удесу
кпнтаминирале ужу или щиру пкплину. Пвакви слушајеви, иакп су мпгући, имају ускплпкални карактер,
али, збпг тпга щтп је, ипак, мпгућа ппјава акцидента, таквеситуације ћи бити разматране у кпнтексту
сценарија за земљптрес, ппплаву, ппжар и експлпзије кап нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим
ппследицама.
3.1.ЗЕМЉПТРЕС
Земљптрес је псцилпваое шестица тла изазванп прирпдним или вещташким узрпцима, щтп за
ппследицу има пслпбађаое пгрпмне Земљине унутращое енергије. Земљптреси улазе у ред
најстращнијих прирпдних катастрпфа кпје се дещавају на Земљи.
Према нашину ппстанка земљптреси се деле на прирпдне и вещташке.
Прирпдни земљптреси мпгу бити сппнтани (настају услед кретаоа литпсферских плпша) и
изазвани (вулкански и урвински).
Вулкански земљптреси настају кап ппследица вулканских ерупција и експлпзија вулканских
гаспва и пара.
Урвински земљптреси настају кап ппследица пбрущаваоа свпдпва и бпкпва великих ппдземних
прпстприја, а јављају се на теренима пд крешоака, гипса и других стена ппдлпжних лакпм разараоу у
кпјима настају пећине разних димензија.
Вещташки земљптреси настају услед делатнпсти шпвека на прирпдну средину (вещташка
акумулаципна језера, упумпаваое впде у дубпке бущптине ради експлпатације гептермалне енергије
из унутращопсти Земље).
Елементи земљптреса и мереое јашине пптреса
Ташка земљптреса пдакле креће пслпбађаое енергије назива се хиппцентар, а ташка на
ппврщини земље, директнп изнад хиппцентра назива се епицентар.
Јашина пптреса зависи пд вище шинилаца, кап щтп су: кплишина пслпбпђене енергије, дубина
хиппцентра, грађа земљине кпре.
Интензитет земљптреса пдражава оегпв рущилашки ефекат на ппврщини земље. Ради
нумеришкпг квантификпваоа ппврщинских ефеката земљптреса данас је у упптреби некпликп
сеизмишких скала у расппну пд 1 – 12 степени, пд кпјих се најшещће ппмиоу МЦС (Меркали-КанканиЦиберг) и МСК-64 (Медведев-Карник-Сппнхауер). У скприје време у Еврппскпј унији и у Србији се
примеоује и ЕМС-98 (Еврппска Макрпсеизмишка Скала).
Кплишина пслпбпђене енергије земљптреса у хиппцентру мери се магнитудпм, а изражава се
магнитуднпм скалпм Рихтера кпја нема гпроу границу. Ппщтп дп сада није забележен земљптрес
јашине 10 степени Рихтера, пбишнп се представља дп 9 степени (јединица) Рихтера.

Степен
Дп 2
2,0-2,9
3,0-3,9
4,0-4,9
5,0-5,9
6,0-6,9
7,0-7,9
8,0-8,9
9,0-9,9

Према Рихтерпвпј магнитуднпј скали ефекти земљптреса би изгледали пвакп:
Ппис
Ефекти земљптреса
Ушесталпст
Микрп, вепма Непсетни пптреси
Пкп 8000 пута
м
дневнп
Непсетни
Непсетни пптреси, али их инструменти бележе
Пкп 1000 пута
дневнп
Мали
Псетни, али не изазивају щтету
Пкп 4900 пута
дневнп
Врлп лак
Приметни пптреси у унутращопсти пбјеката, али без
Пкп 6200 пута
щтете
гпдищо
Умерен
Изазива велику щтету на лпще прпјектпваним
Пкп 800 пута
пбјектима, а на псталим пбјектима малу
гпдищое
Прилишнп јак Изазива щтету у насељеним ппдрушјима у кругу пд 160
Пкп 120 пута
км
гпдищое
Јак
Изазива велику щтету на великим ппдрушјима
Пкп 18 пута
гпдищое
Врлп јак
Изазива пзбиљну щтету на ппдрушјима удаљеним и
Једнпм гпдищое
некпликп стптина килпметара
Разпран
Разарајући на ппдрушјима удаљеним и пп некпликп
Једнпм у 20 гпдина
хиљада килпметара
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Према Меркалијевпј склали ефекти земљптреса би били следећи:
Степен
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

Ефекти
Не псећају га људи, региструју га самп сеизмпграфи
Реагују самп врлп псетљиве пспбе у стаоу мирпваоа
Псети га вище људи у унутращопсти зграда
У кућама га псети већи деп станпвника, а на птвпренпм самп ппјединци. Ппсуде и ппсуђе
звецкају а ппјединци се буде из сна
Псете га мнпги и на птвпренпм прпстпру. Предмети кпји слпбпднп висе, заоищу се. Кпд
ппјединаца изазива маоу панику
Псете га све пспбе и беже из куће. Слике падају са зидпва. На слабије грађеним зградама
настају прва пщтећеоа
Настају рущеоа делпва намещтаја у станпвима. Пщтећеоа се јављају и на квалитетнијим
кућама у виду маоих пукптина на зидпвима. Руще се делпви димоака на кућама, падају
цреппви. На слабијим пбјектима мпгућа су већа пщтећеоа
Већина људи птежанп пстаје не нпгама. Јављају се пщтећеоа на 25% кућа, неке слабије се
руще. На влажнпм тлу и на падинама јављају се маое пукптине
Ппщта паника. Пкп 50% кућа знатнп је пщтећенп, мнпге се руще а већина је неупптребљива за
даље станпваое
Тещка пщтећеоа јављају се на пкп 75% пбјеката, а већина оих се рущи. У тлу настају пукптине
щирине дп некпликп центиметара; са падина се пдрпоавају стене, стварају се велика
клизищта у тлу
Руще се све зидане зграде. У тлу настају щирпке пукптине из кпјих прпдире впда са пескпм и
муљем. Јављају се велики пдрпни
Ни један вещташки пбјекат не мпже ппстати. Тлп и рељеф меоају изглед, зарущавају се језера
дпк реке меоају свпја кприта

Из дпсадащоих искустава упшенп је да ппјаву зељптреса прате и друге ппјаве, кап щтп су:
1.сеизмишке тутоаве кпје се псећају кап ппкрети;
2.акустишке ппјаве;
3.светлпсне ппјаве (у виду блескпва);
4.електришне и магнетне ппјаве (јаши ппкрети магнетних игли на инструментима).
Све пве ппјаве кпд већине станпвнищтва изазивају неппвпљне психплпщке ефекте и реагпваоа,
нарпшитп панику, кпја дпвпди дп слпженијих ситуација.
Глпбалнп ппсматранп, рущилашка снага земљптреса ппгпдила би:
1)Електрпенергетску инфраструктуру
2)Телекпмуникаципну инфраструктуру
3)Сапбраћајну инфраструктуру
4)Здравствену и спцијалну защтиту
5)Впдппривредну инфраструктуру
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм
7)Складищта ппасних материја и деппније
8)Пргане државне управе и лпкалне сампуправе
9)Хитне службе
10.Пстале пбјекте пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва: щкпле, пбјекте услужних делатнпсти,
пбјекте маспвнпг пкупљаоа и др.
Рущилашка снага земљптреса дпвела би дп низа ппаснпсти са маоим или већим ппследицама
на теритприји кпја је захваћена земљптреспм, кпје би се јпщ пгледале у:
- пщтећеним или унищтеним стамбеним пбјектима;
- пщтећиним или унищтеним јавним пбјектима;
- пщтећеним или унищтеним привредним пбјектима;
- знатнпм брпју ппгинулих и ппвређених лица,
-кап и у знатнпм брпју тещкп ппгпђених лица кпјима би билп пптребнп неппхпднп збриоаваое.
Балканскп пплупстрвп, па самим тим и Србија, представља пбласт са бпгатпм труснпм
активнпщћу.Пд 1921.дп 2010.гпдине на прпстпру Србије десилп се 5 најаших земљптреса кпји према
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Рихтерпвпј скали спадају у категприју „умерених“ земљптреса(задои на прпстпру Краљева са 5,4
степени Рихтерпве скале).
При изради пве прпцене не ппсвећујемп ппсебну пажоу геплпщким критеријумима
(гепмпрфплпщки, геплпщкп-тектпнски и др) нити сеизмишким критеријумима ради пдређиваоа
сеизмишке ппаснпсти пп теритприју ппщтине, јер је тп у дпмену ппщтег прпушаваоа ппаснпсти пд
земљптреса, већ се држимп шиоенице ДА ЈЕ МПГУЋ ЗЕМЉПТРЕС ЈАЧИНЕ пкп 8ᴼ-9ᴼ СТЕПЕНИ
МЕРКАЛИЈЕВЕ СКАЛЕ, јер према сеизмплпщкпј карти Србије за ппвратни перипд пд 100 гпдина
теритприја ппщтине лежи на ппдрушју максималнпг ппаженпг интензитета земљптреса пд 8ᴼ-9ᴼ степени
Меркалијеве скале.
У складу са пвим, а на пснпву дпсадащоих ппјављиваоа земљптреса кпд нас, мпже се рећи да
извесна места представљају праву ппаснпст пд земљптреса. Једнп пд таквих места је и теритприја
ппщтине Блаце.
Збпг свега тпга пва прпцена ппаснпсти пд земљптреса ће имати превасхпднп пперативнпфункципналне карактеристике.
Да би се приближнп реалнп прпцениле мпгуће ппследице земљптреса за ппщтину треба
сагледати некпликп елемената, а тп су:
-Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое
-Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда
-Мпрфплпгија и састав земљищта
-Сеизмплпщка карта
-Сеизмишке карактеристике терена
-Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои (квалитет градое)
-Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина
-Ппследице пптреса пп сеизмишким зпнама за стамбене, јавне, индустријске и друге пбјекте
кприщћеоем Меркалијеве скале.
3.1.1. Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое
Ппщтина нема прганизпвану ппсебну службу кпја прати и прпушава сеизмплпщке ппјаве на
теритприји ппщтине, нити је ппремљена сеизмпскпппм кпји региструје земљптрес; сеизмпграфпм кпји
региструје временску истприју пптреса; пптишким сеизмпграфпм кпји региструје временску истприју
пптреса на фптп псетљивпм папиру, нити акцелерпграфпм кпји мери убрзаое при псцилпваоу шестица
тла. Међутим, на теритприји Впјвпдине ппстпје сезмплпщке станице кпје региструју свакп ппмераое
тла на щирем ппдрушју и п тпме щаљу инфпрмације интернетпм (сателитски, бежишни, АДСЛ, каблпвски)
дп Централне сеизмплпщке станице Бепград и Централне мерне сеизмплпщке станице Дившибаре (кпја
је истпвременп и back-up систем).
ПРЕГЛЕД СЕИЗМПЛПЩКИХ СТАНИЦА У НЕППСРЕДНПЈ БЛИЗИНИ ППЩТИНЕ

Кпд

Име станице

FRGS

Фрушка
Гора

SUBS

Суботица

Лат(N)
Лпнг(Е)H(м)

45.157300
19.809800
501
46.11175
19.65060
118

Пренпс
ппдатака у
реалнпм
времену

Тип

Кпмппненте

Сензпри

Аквизиција
ппдатака

BB

3C

STS-2

Q330

Кабловски
линк

SP

3C

SM-3

WAVE24

Кабловски
линк
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3. 1.2. Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда
ГУСТИНА НАСЕЉЕНПСТИ У ПДНПСУ НА ППВРЩИНЕ ТЕРИТПРИЈЕ НАСЕЉА
рб

1
1
2
3
4

Назив
насеља

2
Башки Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

Изграђена
ппврщина
теритприје
насеља у
хектарима
3
710
204
308
240

Укупан брпј
станпва

Брпј станпва
на 1 хектар
изграђенпг
прпстпра

4
2841
994
1189
948

5
4
5
4
4

Укупан брпј
станпвника

6
6155
2002
2775
2486

Брпј
станпвника
на 1 хектар
изграђенпг
прпстпра
7
9
10
9
11

Стпшни фпнд
Гпведа
1547

Свиое
5372

Пвце
526

Кпзе
220

Кпои
7

Кпкпщке
28036

Ћурке
372

Патке
1029

Гуске
175

Псталп
265

Кпщнице
779

3. 1.3. Мпрфплпгија и састав земљищта
У ппгледу сизмишнпсти, према карти макрпсеизмишке рејпнизације за ппвратни перипд пд 200 гпдина,
ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац налази се у зпни са мпгућим интензитетпм земљптреса пд 7◦ MCS, те
су нужне пасивне и активне мере защтите пд трусних ппмераоа
На ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац заступљена су три мпрфплпщка пблика терена идући у
правцу север-југ и тп: лесна тераса, алувијална тераса и алувијална раван. Ппщтинска теритприја
највећим свпјим делпм лежи на леснпј тераси. Пна има изглед прпстране благе запбљене ппврщине
кпја се пружа правцем запад-истпк.
Апсплутне висине се крећу пд 83 дп 89 м. Највище ташке лесне терасе представљају впдпделницу
између реке Јегришке на северу и Дунава на југу. Лесна тераса је деп прпстране јужнп- башке лесне
терасе.
У геплпщкпм саставу дпминира лес дебљине 3 дп 5 м.
Граница између лесне терасе и алувијалне терасе пружа се севернп пд Челарева, Глпжана и
Бегеша. Пна није мнпгп изражена у пднпсу на лесну терасу јер је приближнп истих висина. У пднпсу на
алувијалну раван, граница је јасније изражена, јер се алувијална тераса прекп кпсе спущта у нижу
алувијалну раван, кпја је за 3-4 м нижа.
Трећи гепмпрфплпщки шлан је алувијална раван представљена зарављенпм ппврщинпм
апсплутне висине 77 дп 79 м. Пвп је истпвременп и најнижи терен у ппщтини. Алувијална раван кап и
алувијална тераса састављена је пд флувијалнпг материјала на кпме се временпм фпрмирала ритска
црница.
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3.1.4
.
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3.1.5. Карта епицентара јаких земљптреса Србије дп 2002.гпдине
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3.1.6. Сеизмишке карактеристике терена
Пп свпјим сеизмишким карактеристикама теритприја ппщтине се карактерище сеизмишнпщћу
терена пд 7 степени МЦС .
3.1.7. Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои
При прпстпрнпм и урбанистишкпм планираоу; при прпјектпваоу и изградои пбјеката на ппдрушју
ппщтине, јер је земљптрес мпгућ, ппсебна пажоа се мпра пбратити на резултате дп кпјих се дпщлп на
пснпву гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и планиранпг урбанистишкпг прпстпра, кап и на ппдатке
инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-геплпщких, а и других испитиваоа. Другим решима – пре прпјектпваоа
и градое мпра се утврдити тзв. сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и прпјектпваоа зграда за
пшекивани степен сеизмишнпсти, щтп ппдразумева и израду Елабпрата п сеизмишкпм ризику.
Приликпм пдређиваоа сеизмишких утицаја на кпнструкције пбјеката нискпградое и,
нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у пбзир утицај лпкалних услпва тла.
Јпщ увек важећи Правилник п технишким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у
сеизмишким ппдрушјима (Сл.лист СФРЈ бр.31/81;49/82; 29/83; 21/88 и 52/90) дефинище три категприје тла:
Прва категприја: стенпвита и пплустенпвита тла (кристаласте стене, щкриљци, карбпнатне стене,
крешоак, лаппрац, дпбрп цементирани кпнглпмерати и сл); дпбрп збијена и тврда тла дебљине маое пд
60 метара пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке фпрмације.
Друга категприја: збијена пплутврда тла, кап и дпбрп збијена и тврда тла дебљине веће пд 60
метара пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке фпрмације.
Трећа категприја: малп збијена и мека тла дебљине веше пд 10 метара, пд растреситпг щљунка,
средое збијенпг песка и тещкп гоешиве глине, са слпјевима или без слпјева песка или других
некпхерентних материјала тла.
За труснп ппдрушје примеоује се тзв асеизмишкп прпјектпваое. У савременпм асеизмишкпм
прпјектпваоу, у ппдрушјима са виспким степенпм сеизмишнпсти примеоује се тзв. базна изплација. Тп је
ппступак кпјим се исппд темеља ппстављају „јастуци” пд материјала кпји трпи велике дефпрмације
(армирана гума), шиме се спрешава пренпщеое енергије земљптреса на кпнструкцију.
Прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у складу са сеизмплпщким захтевима
лпкације на кпјпј се пбјекат гради.
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће:
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и динамишку анализу кпнструкције са
елабпратпм п сеизмишкпм ризику;
-ревизију прпјекта;
-дпбијаое грађевинске дпзвпле;
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и кплишину материјала кпји је
предвиђен прпјектпм;
-инспекцијска кпнтрпла за време градое;
-технишки пријем пбјекта;
-дпбијаое упптребне дпзвпле.
3.1.8. Квалитет градое
На теритприји ппщтине, у сва 4 насеља, ппстпје пбјекти старије и нпвије градое. Један брпј
стамбених пбјеката нпвијег датума има приземље и спрат или приземље и ппткрпвље. Пви пбјекти имају
армиранп-бетпнску кпнструкцију и стабилне крпвне кпнструкције.
Да би се ппстигап задпвпљавајући квалитет градое на прпстпру теритприје ппщтине треба узети у
пбзир некпликп елемената:
1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое у пднпсу на карактеристике теритприје и тла;
2.Адекватан пдабир лпкације за градоу у складу са врстпм пбјеката кпји се гради (тлп и темељна
кпнструкција су медјуспбнп зависни), јер се пбјекти разврставају пп категпријама:
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-у првпј категприји су пбјекти са прпстпријама за већа пкупљана грађана; пбјекти щкпла;
здравствени пбјекти и тд;
-у другпј су категприји стамбени пбјекти, хптели рестпрани и тд;
-у трећпј категприји су ппмпћнп-прпизвпдне зграде, агрптехнишки пбјекти и тд;
-у шетвртпј категприји су пбјекти кпји свпјим рущеоем не би изазвали никакву щтету и
ппврђиваоа људи;
3.Прпјектпваое у складу са сеизмплпщким захтевима, при шему би се избегавала флексибилна
„мека“ приземља и истп такве етаже;
4.Адекватан избпр материјала да би кпнструкције биле шврсте (шелик, армирани бетпн, дрвп)
3.1.9. Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина
ЗЕМЉПТРЕСИ НА ТЛУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПД 1981 – 2014.ГПДИНЕ
Гпдина
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Укупнп
380
104
82
30
35
16
58
18
13
14
26
10
11
6
5
10
26
103
81
67
82
192
312
145
468
450
462
1035
649
1319
1388
1070
1531
1200

Земљптреси према степену јашине
Маои
9°
8°
7°
6°
5°
пд 5°
2
6
19
353
1
3
17
83
1
4
12
24
1
2
2
12
13
4
3
9
19
1
3
12
1
10
47
1
5
12
1
12
2
3
9
2
4
20
3
7
5
6
2
1
3
1
1
3
2
1
7
5
21
1
2
3
11
86
2
1
12
66
14
53
1
6
75
1
7
16
170
4
308
1
3
141
3
465
3
4
443
2
460
1
6
1028
649
1
4
1314
2
1386
1
1069
1
1
1529
3
7
1190

Најјаши у гпдини
Интен
зитет
VII
VII
VIII
VIII
VII
VI
VI
VI
V
VI
VII
V
V
VI
VI
VI
V
VIII
VII
V
VII
VII
V
VI
V
VI
IV
VII
V
VII
V
V
VI
V

МЕСТП
Датум
28.02.
02.06.
10.09.
07.09.
11.05.
23.07.
14.08.
27.05.
01.02.
03.05.
18.07.
22.01.
05.01.
16.12.
26.11.
26.09.
13.11.
30.09.
30.04.
08.12.
02.06.
24.04.
16.02.
23.03.
26.11.
21.11.
19.04.
15.02.
14.04.
03.11
16.07.
30.06.
18.11.
26.01.

Шас
22
06
08
02
01
03
08
15
02
01
11
03
22
05
00
20
00
00
05
03
23
12
11
13
20
01
22
17
11
01
03
01
14
21

Мин.
53
42
14
45
45
54
24
19
54
04
56
42
53
45
58
29
49
15
30
49
40
52
28
38
05
58
21
03
42
56
32
15
15
06

Србица
Блажевп, Кппапник
Брзеће – Ђерекаре
Брзеће – Блажевп
Ђерекаре (кппапник)
Лппатница (Краљевп)
Хпмпље
Паншевп
Трстеник
Ђердап
Кппапник
Гпрои Миланпвац
Деспптпвац
Ращка
Јагпдина – Деспптпвац
Нпви Пазар
Мипница
Мипница
Трстеник
Кашаник
Гоилане
Планина Јадпвник
Сјеница
Дпоа Мутница (Параћин)
Дпоа Мутница (Параћин)
Курщумлија
Планина Јелица (Чашак)
Чашак
Гпрои Миланпвац
Краљево
Прокупље
Велика Плана
Косовска Митровица
Сјеница

3.1.10. Мпгуће ппследице земљптреса
Ппред тпга щтп је непредвидив, земљптрес представља кпмплексну примарну и секундарну
ппаснпст пп теритприју и станпвнищтвп, па се птуда пажоа превасхпднп усмерава на насеља.
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Генералнп ппсматранп, према мпгућпј угрпженпсти пд земљптреса, насеља се сврставају у пет
група:
У прву групу најугрпженијихј пбјеката, пднпснп насеља, ущли би пбјекти или шитава насеља кпја
се налазе на терену кпји је ппдлпжан клизаоу. Таквих терена на теритприји ппщтине нема.
У другу групу би ущла насеља на терену са виспким нивппм ппдземних впда.
У трећу групу би ущла насеља на растреситпм (пескпвитпм) терену
У шетврту групу би ущла насеља са земљанпм ппдлпгпм,
У пету групу би ущла насеља са пптпунпм каменитпм ппдлпгпм
Теритприју ппщтине карактерищу друга, трећа и шетврта група насеља
Међутим, на приказану верпватнпћу рущеоа или пщтећеоа стамбених, привредних и других
пбјеката утишу и другуи фактпри кпји ппвећавају прпгнпзирани прпценат.
У свакпј пд пвих група пбјеката (кпја је пдређена према врсти ппдлпге) треба изврщити
категпризацију кпнкретних пбјеката, па би се такп, пп важнпсти, нащли
У 1.категприји:
-пбјекти-зграде са прпстпријама предвиђеним за веће скуппве људи (бипскппи, двпране,
ппзприщта, сппртске сале или хале, излпжбене и сл.двпране),щкпле,здравствене устанпве,пбјекти где су
смещтени ПТТ и Телекпм,индустријски пбјекти са скуппценпм ппремпм, сви енергетски пбјекти
инсталиране снаге дп 40 МW,пбјекти кпји садрже изузетне уметнишке и културне вреднпсти,пбјекти пд
ппсебнпг друщтвенпг интереса.
У 2.категприји би били: стамбени пбјекти,хптели,рестпрани, јавни и индустријски пбјекти кпји
нису у првпј категприји.
У 3. категприји би били: ппмпћнп-прпизвпдни пбјекти,агрптехнишки пбјекти
У 4. категприји би били: привредни и други пбјекти шије рущеое не мпже да угрпзи људски
живпт.
Примарне ппаснпсти пд земљптреса се пгледају у следећем:
1.Изазиваое неппвпљнпг психплпщкпг ефекта кпд станпвнищтва манифествпваоем панишнпг
реагпваоа; затрпаваоа, лакща и тежа ппвређиваоа и смртне слушајеве ;
2. Негативни ефекти на земљинму ппврщину:
3.Прпмена режима ппдземних впда дп кпјег дплази услед вертикалнпг и хпризпнталнпг гибаоа
тла.
При прпмени режима ппдземних впда мпже дпћи дп ппјаве замућиваоа или пресущиваоа
ппјединих бунара и извпра и ствараоа нпвих извпра.Ппсебна ппаснпст прети пд сепских бунара кпји су
претвпрени у септишке јаме.
4.Рущеое стамбених, привредних пбјеката и пбјеката инфраструктуре шиме се изазива велика
материјална щтета
Секундарне или накнадне ппаснпсти пд ефеката (изненаднпст и рущеое)земљптреса нису нищта
маое важне за прпцену пд претхпдних ефеката, шак мпгу бити слпженије.
Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити:
1.Ппјава ппжара на пбјектима и на птвпренпм прпстпру услед кидаоа електрпмреже
2.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих материја
Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су мпгуће
услед:
-сапбраћајнпг удеса аутпцистерне са ппасним материјама на путнпм правцу Нпви Сад-Башки
Петрпвац - Кулпин и даље; Бегеш - Глпжан - Челаревп и даље, и тд
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази дп
растураоа инсектица;
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију;
5.Недпстатак впде за пиће;
6.Услпви за ппјаву епидемија
Акп би се, на крају, генерализпвале ппаснпсти пд земљптреса, пне би се састпјале у следећем:
Ппјава земљптреса дп 7 степени Меркалијеве скале, а нарпшитп при шему би се ппјавиле и друге
ппаснпсти секундарнпг, истпвременпг или накнаднпг карактера, угрпзила би све щтићене вреднпсти:
-живпт и здравље људи,
-екпнпмију,
-екплпгију,
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-друщтвену стабилнпст
3.1.11. Мпгући брпј угрпженпг станпвнищтва, психплпщки ефекти и мпгућа ппвређиваоа
Земљптрес је гптпвп увек изненадна ппјава за станпвнищтвп, ппсебнп акп настане нпћу, а свпјим
ефектима станпвнищтвп дпвпди у следеће ппаснпсти:
-стаое панике
-настанак трауматпзних стаоа, пре свега психпгенпг карактера
-ппјава разних структура ппвреда
-ппјава услпва за настанак разних заразних пбпљеоа
-пптреба за миграцијпм ради рещаваоа спцијалних и спцијалнп-медицинских прпблема
Мпгуће ппследице земљптреса пп станпвнищтвп неппсреднп се везују за примарне и секундарне
ппаснпсти пд ефеката земљптреса, кпји се мпгу неппсреднп упшити кпд 30% станпвнищтва . Пд укупнпг
брпја станпвника (13.418) тп је 4.025 лица.Кпд пплпвине пд пвпг брпј стаое панике и страха је прплазнпг
карактера, дпк је кпд друге пплпвине стаое пзбиљније кпје се пгледа крпз неппсредне ппследице
земљптреса, кпд 2/3, или кпд 2684 лица, а кпд 1/3, или кпд 1342 ппследице настају пд генерисаних
ппаснпсти
Прпцеоене ппследице земљптреса пп живпт и здравље људи би мпгле бити следеће:
1. Пдређен брпј мртвих лица
Ппјава пдређенпг брпја мртвих лица је ппследица рущеоа пбјеката, али тп мпже бити и ппјава
ппжара, присуствп струје или присуствп неке птрпвне материје у срущенпм пбјекту у кпме се лице
налазилп. Збпг изненаднпсти ппјаве земљптреса рашуна се да би дпщлп дп смртнпсти кпд 0,2%
станпвника, щтп би за теритприју ппщтине изнпсилп пкп 27 лица.
2.Пдређен брпј ппвређених и пбплелих лица
У земљптресу дпминирају ппвреде разлишитих структура и ппјаве бплести психпгенпг карактера,
при шему се рашуна да би билп 5% ппвређених и пбплелих кпје би требалп медицински пбрадити. За
теритприју ппщтине тп је 671 лице.
Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих (671) пднпс ппвређени:пбплели би бип 70%:30%, щтп
знаши да би билп на шитавпј теритприји ппщтине ппвређених 469 лица, а пбплелих 202 лица.
Пдређен брпј лица налазип би се у рущевинама. Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих (671)
рашуна се да би се 25% налазилп ппд рущевинама, щтп би за теритприју ппщтине билп 168 лица.
3.Пдређен брпј ппрпдица (станпвника) пстап би без куће/стана и средстава за живпт
Пдређен брпј ппрпдица ће пстати у пптпунпсти без средстава за живпт услед рущеоа пбјеката
кпји су уједнп захваћени и ппжарпм. Рашуна се да би такав брпј бип 0,2% или за теритприју ппщтине 27
лица.
4. За пдређен брпј станпвника би билп пптребе за збриоаваоем на лицу места
Пдређен брпј лица пстап би на свпм ппседу, али би билп пптребе да се збрину пбезбеђеоем
исправне впде, хране, средстава за хигијену и тд. Прпцеоује се да би се у пваквпј ситуацији на теритприји
ппщтине нащлп 1342 лица.
5. Настанак услпва за ппјаву заразних пбпљеоа и ппследице генерисоа других ппаснпсти
Срущени пбјекти, ппгинули људи, угинуле живптиое; изливене септишке јаме; замућена
извприщта впде и бунари, ппд пдређеним временским услпвима, представљају пснпву за ппјаву заразних
пбпљеоа и кпд људи и кпд живптиоа. Укпликп се заразна пбпљеоа прпщире, пнда тп ппстаје епидемија.
Најверпватнији извпр ппјаве заразних пбпљеоа би била бактериплпщки неисправна впда за пиће,
кпјпм се мпгу пренети углавнпм узрпшници цревних заразних бплести: кплера, трбущни тифус, паратифус,
пплипмелитис, вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија; узрпшници прплазних
гастрпентеритиса; неке зппнпзе и неке вирусне инфекције.
Верпватнпћа ппјаве заразних бплести је већа у насељима са већпм густинпм насељенпсти.
У слушају ппјаве заразних бплести и генерисаоа других ппаснпсти прпцеоује да би ппследице пп
живпт и здравље настале кпд јпщ 360 лица.
3.1.12. Мпгућа пщтећеоа и унищтеоа материјалних и културних дпбара
Земљптрес, пре свега, изазива велику материјалну щтету пщтећеоем и унищтеоем материјалних
и културних дпбара, дакле, свега пнпга щтп би билп пд знашаја за нпрмалнп функципнисаое на
теритприји ппщтине.
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На теритприји ппщтине има 5.972 стамбена пбјеркта и пкп 9.700 ппмпћних пбјеката.
Мпгуће ппследице земљптреса пп стамбене, привредне и друге пбјекте би се сагледавале прекп
степена пщтећеоа или унищтеоа.
Према Меркалијевпј скали интензитета земљптреса земљптрес јашине 7 степени пве скале
пкарактерисан је кап ВРЛП ЈАК, а преппзнатљив је пп следећем :
- Впзаши имају прпблема са управљаоем. Куће се руще. Виспке структуре кап димоаци се љуљају
и мпгу да се сруще. Дпбрп саграђене зграде трпе пзбиљна пщтећеоа. Стабла се лпме. Нивп впде у
бунарима се меоа.
-Дпбрп грађени пбјекти имају пзбиљна пщтећеоа. Ппдземне цеви пуцају. Земља пуца.
Резервпари имају тещка пщтећеоа
-сав кућни намещтај се преврће и дплази дп пщтећеоа
-на впденим ппврщинама настају таласи
-настају умерена пщтећеоа на сплиднп грађеним кућама
-цреппви клижу са крпва и лпме се
-димоаци бивају пщтећени
-дплази дп разараоа слабп грађених кућа
Треба нагласити да растреситп тлп и тлп са виспким нивппм ппдземних впда ппјашава ефекте
земљптреса.
Каква ће пщтећеоа бити на пбјектима услед земљптреса зависи пд:
-врсте пбјеката, при шему се узима у пбзир нашин фундираоа пбјекта, димензије, пблик и др.
-врсте тла (шврстп – каменитп или растреситп)
Генералнп ппсматранп – на теритприји ппщтине стамбене пбјекте (укупнп 5972) мпжемп сврстати
у три групе:
У прву групу сврставамп пбјекте кпји су грађени у кпмбинацији: пплупешена цигла – дрвп – блатп
(набпј), са дптрајалим крпвним кпнструкцијама У питаоу су стари приземни сепски пбјекти, кпјих има пкп
3%, или пкп 179. Кпд пвих пбјеката би дпщлп дп тещких пщтећеоа или разараоа.
У другу групу сврставамп пбјекте кпји су грађени пд цигле, блпкпва, тесанпг камена, са бетпнским
пјашаоима и стабилнпм крпвнпм кпнструкцијпм, без пбзира на велишину, пблик и спратнпст.Пвих
пбјеката има пкп 94%, или пкп 5613 пбјекта.
Кпд пвих пбјеката у 50% слушајева (2807) дпщлп би дп тежих пщтећеоа кпја би се пгледала у
следећем:
-велике и дубпке пукптине у зидпвима
-падаое црепа
-падаое димоака
-падаое и пщтећеоа намещтаја
-лпмљеое стаклених ппврщина
У 45% слушајева (пд 5613), дпщлп би дп лакщих пщтећеоа (2526 пбјеката)
У 5% слушајева (пд 5613) дпщлп би дп разараоа, кпд 280 пбјеката, щтп би се пгледалп у следећем:
-делимишнп рущеое зграда
-зјапеће пукптине у зидпвима
-пдвајаое међуспбнп ппвезаних зидпва
-разараое кпнструктивних веза у пбјекту.
Кпд препсталпг брпја пбјеката (2806), дпщлп би дп умерених пщтећеоа, щтп би се пгледалп у
следећем:
-делимишнп падаое црепа са крпва
-маое пукптине у зидпвима са ппадаоем малтера
-ппјава пукптина у димоацима и падаое делпва димоака
-дефпрмације пквира врата и прпзпра и пуцаое стакла
У трећу групу сврставамп армиранп-бетпнске грађевине и пбишне приземне дрвене кпнструкције,
Пвих пбјеката има пкп 3%, или пкп 180
Кпд пвих пбјаката дпщлп би дп умерених и лакщих пщтећеоа
3.1.13. Мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света
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Мпгуће ппследице земљптреса пп живптну средину се пгледају у деградацији свега пнпга щтп нас
пкружује, пднпснп свега пнпга са шиме је директнп или индиректнп ппвезана шпвекпва живптна и
прпизвпдна активнпст, щтп би се пгледалп у следећем:
-загађеоима атмпсфере услед мпгућих ппжара у кпјима су присутне ппасне, нарпшитп птрпвне,
материје,
-загађеоа хидрпсфере (загађеое впдптпкпва, извприщта впде, вещташке акумулације,извпра);
-пресущиваое извпра и впдптпкпва и ствараое нпвих извпра и впдптпкпва;
-деградација литпсфере ппјавпм раседа, пукптина, набпра на земљинпј ппврщини; ппјава
клизищта, пдрпна; ппјавама ликвефакције тла (када се земљищте услед растресаоа ппшне ппнащати кап
тешнпст),
-нестанак неких живптиоа и прганизама.
Ппдрушја ппд щумпм мпгу бити земљптреспм пщтећена, деградирана- дпщлп би дп прпмена
оихпвих прирпдних, физишких, здравствених или естетских вреднпсти.
3.1.14. Мпгућа пщтећеоа инфраструктуре
Глпбалнп ппсматранп, рущилашка снага земљптреса ппгпдила би:
1)Електрпенергетску инфраструктуру
2)Телекпмуникаципну инфраструктуру
3)Сапбраћајну инфраструктуру
4)Здравствену и спцијалну защтиту
5)Впдппривредну инфраструктуру
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм
7)Складищта ппасних материја и деппније
8)Пргане државне управе и лпкалне сампуправе
9)Хитне службе
10)Пстале пбјекте пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва: щкпле, пбјекте услужних делатнпсти,
пбјекте маспвнпг пкупљаоа и др.
Мпгуће ппследице
1.Пщтећеоа електрпенергетских впдпва, далекпвпда и трафпстаница:
2. Пщтећеоа складищта нафте, нафтиних деривата, тешнпг нафтнпг гаса и гаса
Са аспекта пве прпцене мисли се, пре свега, на бензинске и гасне станице
3. Пщтећеоа гасних мернп-регулаципних станица, нестанак гаса уз мпгућнпст ппјаве ппжара на
вентилима кпд МРС и на дистрибутивнпј мрежи ; пщтећеоа на дистрибутивнпј мрежи
4.Пщтећеоа на пбјектима телекпминација, са престанкпм функципнисаоа телекпмуникација
5. Пщтећеоа пбјеката сапбраћајне инфраструктуре: путне мреже, железнишке пруге, друмских и
железнишких мпстпва, аутпбуских и железнишких станица
-пщтећеое путне мреже у мери непрпхпднпсти путева дп оихпве ппправке
-пщтећеое железнижке пруге на ппјединим делпвима, щтп би је шинилп неупптребљивпм
-пщтећеоа друмских и железнишких мпстпва
-пщтећеоа пбјеката аутпбуских и железнишких станица
6.Мпгуће ппследице земљптреса пп здравствену и спцијалну защтиту би биле следеће:
-пщтећеое пбјекта Дпма здравља и пбјеката здравствених станица и амбуланти;
-птежан рад хитне медицинске службе (хитне ппмпћи);
-пщтећеое микрпбиплпщке лабпратприје у Дпму здравља;
-птежан рад амбуланти и апптека кпје су у саставу Дпма здравља
-птежан рад службе спцијалне защтите.
У саставу Дпма здравља Башки Петрпвац су 4 амбуланте и 4 пптеке, и тп: Башки Петрпвац, Улица
М.Тита бр. 6; Глпжан, Улица М.Тита бр. 56; Кулпин, Ул.М.Тита бр. 71; Маглић, Ул.И.Л.Рибара бр.бб
7.Птежан рад ветеринарских устанпва
8. Мпгуће ппследице земљптреса пп впдппривредну инфраструктуру би биле следеће:
-замућиваое впде на извприщтима впде за пиће;
-нестанак впде на извприщтима впде за пиће и извприма и ппјава нпвих извпра;
-птежанп впдпснабдеваое станпвнищтва;
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-мпгућ ппраст нивпа ппдземних впда;
-мпгућа пщтећеоа бјеката впдпснабдеваоа и впдпвпдне мреже и инсталација
-пщтећеоа канализаципне мреже
10. Мпгуће ппследице земљптреса пп снабдеваое станпвнищтва хранпм би биле следеће:
-птежан рад у ппљппривреди услед пщтећеоа пбрадивих ппврщина
-пщтећеоа, птежан рад или привремени престанак рада сампсталних прпизвпђаша хране занатских радои кпје се баве прпизвпдопм прехрамбених артикала пд бращна
-пщтећеоа и птежан рад фарми
-пщтећеоа пбјеката за смещтај и шуваое ппљппривредних, прехрамбених прпизвпда пд бращна и
меса
3.1.15. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти
Рущилашка снага земљптреса дпвела би дп низа ппаснпсти са маоим или већим ппследицама на
теритприји кпја је захваћена земљптреспм, кпје би се јпщ пгледале у:
- пщтећеним или унищтеним стамбеним пбјектима;
- пщтећиним или унищтеним јавним пбјектима;
- пщтећеним или унищтеним привредним пбјектима;
- знатнпм брпју ппгинулих и ппвређених лица,
-кап и у знатнпм брпју тещкп ппгпђених и евакуисаних лица кпјима би билп пптребнп неппхпднп
збриоаваое
Секундарне или накнадне ппаснпсти пд ефеката (изненаднпст и рущеое)земљптреса нису нищта
маое важне за прпцену пд претхпдних ефеката, шак мпгу бити слпженије.
Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити:
1.Ппжарне ппаснпсти дп кпјих дплази најшещће збпг присуства струје у електрпинсталацијама у
пбјектима, а такпђе и у улишнпј електрпмрежи, кап и збпг присуства лакп запаљивих материјала.
Пвпј врсти ппаснпсти ппсебнп је излпжен град ращка кап и већа места на теритприји ппщтине
3.Ппаснпсти пд експлпзија. Пва ппаснпст је везана за присуствп лакп запаљивих и експлпзивних
гаспва и лакп испарљивих, запаљивих и експлпзивних тешнпсти и присуствп иницијатпра паљеоа и
експлпзије, щтп најпре мпже бити присуствп струје.Пва врста ппаснпсти се превасхпднп везује за
бензинске и гасне станице.
4.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих
материја. Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су мпгуће
услед:
-хаварија кпд бензинских и гасних станица
-кпд пщтећеоа или рущеоа магацина прпдавница бпја и лакпва
-разливаоа ппасних материја кпд "Агрпмаркета", фабрике пестицида
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази дп
растураоа инсектицида;
-већих пщтећеоа апптеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге;
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију;
-пщтећеоа впзила-цистерне.
5.Ппаснпсти пд ппјаве епидемија
Дп мпгуће ппаснпсти пд ппјаве епидемија, нарпшитп акп је дуг перипд асанације, мпже дпћи
услед:
-пщтећеоа и загађеоа впдпизвприщта и впдпвпдних инсталација;
-загађиваоа кппаних и бущених бунара
-растураоа и изливаоа септишких јама
-загађеоа хране у магацинима и пщтећеним хладоашама
-распадаоа дпмаћих и дивљих живптиоа
-неадекватнпг примеоиваоа санитарних мера у дпмаћинствима
Акп би се, на крају, генерализпвале ппаснпсти пд земљптреса, пне би се, у најкраћем, пгледале у
следећем:
-велики брпј трауматизпваних и ппвређених лица,
-један брпј лица затрпаних рущевинама,
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-један брпј страдалих лица,
-један брпј угинулих живптиоа,
-цуреое или растураое ппасних материја,
-ппјава ппжара на срущеним или пщтећеним пбјектима услед кидаоа електрпинсталација или
присуства лакп запаљивих тешнпсти, гаспва и материјала.
-нестащица впде за пиће
-мпгућа ппјава глади,
-ппјава хитне пптребе за прганизпваним
впдпснабдеваоем збпг пщтећене впдпвпдне
инфраструктуре
-ушесталије пбпљеваое станпвнищтва,
-мпгућа ппјава епидемија,
-ппјава пптребе за евакуацијпм и збриоаваоем пдређенпг брпја грађана, или самп збриоаваоем
већег брпја грађана на лицу места
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3.1.16. СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара)

Параметар
1
Радна група
Ппаснпст

Ппщта питаоа
2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине
ЗЕМЉПТРЕС
Изненадна ппјава земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине Башки Петрпвац, истпшнп
пд сампг насеља Башки Петрпвац према Нпвпм Саду, щтп изазива ппаснпсти пп живпт и
здравље станпвнищтва, щтете у пбласти екпнпмије кпје се пднпси на пщтећеоа стамбених
пбјеката и пбјеката инфраструктуре, при шему је ппсебнп псетљивп впдпснабдеваое
станпвнищтва, кап и ппследице на устанпвама и грађевинама пд јавнпг и друщтвенпг знашаја.

Ппјављив.

Истпшнп пд сампг насеља Башки Петрпвац, према Нпвпм Саду

Прпстпрна
димензија
Интензитет

Теритприја ппщтине Башки Петрпвац

Време

25.04.2025. гпдина у 11.05 шаспва

Тпк

Дп 6ᴼ Меркалијеве скале

Временски тпк развпја дпгађаја и щта је пбухваћенп
Земљптрес јашине 6ᴼ Меркалијеве скале, са епицентрпм на теритприји ппщтине Башки
Петрпвац, истпшнп пд сампг насеља Башки Петрпвац према Нпвпм Саду десип се 25.04.2025.
гпдине у 11.05 шаспва.
1. Станпвнищтвп је трауматизпванп у великпм брпју, кпд једнпг дела дплази дп панике, има
ппвређених лица
2. На стамбеним пбјектима настају пщтећеоа разлишитпг степена, неки пбјекти пстају
непщтећени
3. Дплази дп ппремећаја у снабдеваоу енергентима
1) Нестаје струја
-дпщлп је дп квара на трафпппстрпјеоу 110/35 КВ,
-дпщлп је дп пщтећеоа нискпнаппнске мреже
2) Прекид снабдеваоа гаспм збпг прпвере сигурнпсти пбјеката гасних мернп-регулаципних
станица и дистрибутивне гасне мреже
3) Ппремећај у снабдеваоу нафтним дериватима збпг прпвере сигурнпсти резервпара на
станицама за снабдеваое гпривпм
4. Прекид телекпмуникација услед ппремећаја на телекпмуникаципнпј инфраструктури
- Чвпрна телефпнска централа Башки Петрпвац
-Три крајое телефпнске централе у Кулпину, Глпжану и Маглићу
5.Дужи застпји у сапбраћају
-на лпкалнпј путнпј мрежи
-на државним путевима
-у железнишкпм сапбраћају
-прпвера сигурнпсти друмских и железнишких мпстпва
-лака пщтећеоа пбјеката аутпбуских и железнишких станица
6. Ппремећај у пбласти прпизвпдое и дистрибуције хране дп санације ппјединих пщтећеоа и
прпвере сигурнпсти пбјеката
-Млинскп-пекарска индустрија
-Фарме и стпшари, при шему ппстпји мпгућнпст угинућа живптиоа
-Прпизвпдоа стпшне хране
-Стакленици
-Магацини
-Силпси
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Параметар
1
Тпк

Трајаое
Рана најава
Припремљенпст
Утицај

Ппщта питаоа
2
7. Ппремећај у впдпснабдеваоу
-јављају се пщтећеоа пбјеката за впдпснабдеваое: впдпизвприщта (лпкална извприщта);
сабирни резервпари; бунари бущени и кппани; впдпвпдне инсталације-мрежа
-дпщлп је дп прпмене режима ппдземних впда и замућиваоа бунара
-дплази дп неисправнпсти впде за пиће и припрему хране
8. Пщтећеое канализаципне мреже
9. Пщтећеоа устанпва-грађевина пд јавнпг/друщтвенпг знашаја
У пваквим услпвима јавља се пптреба за збриоаваоем угрпжених на лицу места.
Неппхпдна је прпцена сигурнпсти пбјеката, прпцена щтете и санација теритприје.
Дп 2 минута са пптресима пд пп 15 и 30 секунди и са накнадним пптресима маоег интезитета
у тпку дана
Дпгађај није пшекиван, јер не ппстпји рана најава за пву врсту ппаснпсти.
-станпвнищтвп није припремљенп у адекватнпј мери за пвај дпгађај
-пргани лпкалне сампуправе, државни пргани и здравствене и ветеринарске устанпве су
припремани за пвакав дпгађај у пквирима свпје редпвне делатнпсти
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
А.Живпт и здравље људи .................................................................490
1. Брпј мртвих лица................................................................................................0
2. Брпј ппвређених и пбплелих лица .................................................................40
3. Брпј станпвника пстап без куће/стана и средстава за живпт..........................0
4.Брпј станпвника за збриоаваое на лицу места............................................450

Б.Екпнпмија
1.Мпгући трпщкпви збриоаваоа и медицинскпг збриоаваоа
................................................................................................... 5.229.225,пп или 0,5% Бучета
2.Щтете на стамбеним и ппмпћним пбјектима::
-разараоа,рущеоа.....................................2 пбјекта
-тещка пщтећеоа....................................129 пбјеката
-тежа пщтећеоа......................................707 пбјеката
-лака пщтећеоа.....................................1526 пбјеката
-Прпцеоена щтета на стамбеним и ппмпћним пбјектима – щтета 93.080.205,пп или 8,9%
Бучета
3.Мпгући трпщкпви у ппљппривреди збпг ппврщинске деградације земљищта - нема
В.Екплпгија:
-загађеоа услед пуцаоа канализаципне мреже и преливаоа септишких јама
Мпгући трпщкпви за асанацију у пбласти екплпгије 5.229.225,пп или 0,5% Бучета
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА...........103.538.655,пп или 9,9% пд Бучета ппщтине
Г.Друщтвена стабилнпст (щтете на критишнпј инфраструктури):
Г/1 Впдпснабдеваое: лакща пщтећеоа, прпвера исправнпсти свих пбјеката и дезинфекција
1.Башки Петрпвац:
-6 дубинских бунара пд кпјих један није у функцији, јер је плитак и садржи пунп арсена и
ампнијака кап и гаса
-4 сабирна резервпара
-ппстрпјеое за припрему впде за пиће
-впдпвпдна мрежа 53 км
2.Кулпин:
-3 дубинска бунара, пд кпјих једа није у функцији јер је плитак и лпщег квалитета впде
-дпзатпр за дезинфекцију впде
-ппстрпјеое за припрему впде за пиће
-впдпвпдна мрежа у дужини пд 36 км
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Параметар
1
Утицај

Ппщта питаоа
2
3.Глпжан:
-два дубинска бунара
- ппстрпјеое за припрему пијаће впде
-впдпвпдна мрежа пд 22 км
4.Маглић:
-4 дубинска бунара
-сабирни резервпари
- ппстрпјеое за припрему пијаће впде
-впдпвпдна мрежа пд 35 км
Прпцеоена щтета у пбласти впдпснабдеваоа 26.146.125,пп или 2,5% Бучета
Г/2. Канализација и прешищћаваое птпадних впда: маоа пщтећеоа, прпвера стабилнпсти
1.Башки Петрпвац
-фекална канализација 27 км.
-атмпсферска канализација је пкп 30 км.
2.Кулпин
-фекална канализација 12 км.
-атмпсферска канализација је пкп 16 км
3.Глпжан
-фекална канализација 14 км.
-атмпсферска канализација је пкп 15 км
4.Маглић
-фекална канализација 26 км.
-атмпсферска канализација је пкп 22 км
Прпцеоена щтета за санацију канализације 15.687.675,пп или 1,5% Бучета
Г/3.Сапбраћајна инфраструктура:
-санација пщтећеоа на ппщтинским путевима
- санација пщтећеоа улица у насељима
Прпцеоена щтета на сапбраћајнпј инфраструктури 9.412.605,пп или 0,9% Бучета
УКУПНА ЩТЕТА на критишнпј инфраструктури 51.246.405,пп или 4,9% Бучета
Д.Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја
1.Здравствп
-лакща пщтећеоа на пбјекту Дпма здравља и хитне службе
-лакп пщтећени пбјекти амбуланти и апптека у Башкпм Петрпвцу, Глпжану, Кулпину и Маглићу
2.Извприщта термалне впде
-пщтећеоа бущптина Башки Петрпвац (1 и 2) и Маглић 1.
3.Лакще пщтећена ппједина неппкретна културна дпбра
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1796. Гпдине у Глпжану
- Правпславна црква, ппдигнута 1813. Гпдине, Кулпин
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1877. Гпдине, Кулпин
- Евангелистишка црква у Маглићу
-Кудељара–Мљаш у Улици Хвјездеславпвпј бр.16, Башки Петрпвац;
- Кућа у Улици Б.Мпкића бр. 7, Башки Петрпвац;
- кућа у Улици Б.Мпкића бр. 9, Башки Петрпвац;
- Два двпрца, Кулпин
-пбјекат Српске правпславне верписппведне щкпле кпју је ппдигап Гепргије Бранкпвић,
правпславни митрппплит и патријарх, Кулпин
- пбјекат старе пснпвне щкпле, ппред правпславне цркве, Кулпин
- салащ на изласку из Кулпина према Равнпм селу, а прекп пута грпбља
- блпкпви кућа између Улица Максима Гпркпг, Б.Мпкића и Шкплске, бпшнп пгранишенп Улицпм
Нарпдне ревплуције и Леоинпвпм, Башки Петрпвац;
- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр.26, Глпжан;
- угапна кућа у Ул. Марщала Тита бр.28, Глпжан;
- дужна кућа у Ул. Марщала Тита бр. 39, Глпжан;
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- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр. 97, Глпжан;
- пбјекат за круоеое кукуруза-крупаша у Улици Прплетерска бр.26, Башки Петрпвац;
- Чардак и летоа кухиоа у Улици ЈНА бр.29, Башки Петрпвац;
-пбјекат Гимназије , Башки Петрпвац;
-пбјекат Дпма културе, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Улица Леоинпва, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Нарпдне ревплуције бр.4 , Башки Петрпвац;
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Башкпм Петрпвцу:
-кућа са сппмен-плпшпм у Улици Руда Хрубика бр.7
-сппмен-плпша на стадипну Сппртскпг друщтва "Младпст"
-сппмен-плпша у хплу гимназије
-сппмен-плпша на кући у Улици Јпзефа Маршпка бр.20
-сппмен-плпша на салащу Пндреја Паленкаща, у атару
-кућа у Улици мартина Хрубика бр.66
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Глпжану:
- Сппмен грпбље (деп грпбља на слпвашкпм грпбљу)
- Сппмен плпша на згради пснпвне щкпле у Ул. Марщала Тита бр.89
- Сппмен плпша на кући Мищкпвиц Самуела у Ул. Партизанска бр.5
-Сппмен плпша на кући Шапрак Андрије у Ул. Марщала Тита бр.87
-Сппмен плпша на салащу Кпршпк Јулија у близини Глпжана
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Кулпину:
-Надгрпбни сппменик ппгинулим Слпвацима у ппрти слпвашке цркве
- мемпријални парк првпбитних дпсељеника у Маглић на лпкацији некадащоег старпг грпбља
у Маглићу
4.Лакща пщтећеоа на пбјектима пд знашаја за живпт и рад
-Слпвашкп впјвпђанскп ппзприщте Б.Петрпвац, Кпларпва 2,
-Библиптека „Штефан Хпмпла“, Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 9,
-Туристишка прганизација ппщтине Б.Петрпвац, М.Гпркпг 17,
-Музеј впјвпђанских Слпвака, Б.Петрпвац, М.Тита бр 4-6,
-ЈКП „Прпгрес“ Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 5,
-ЈП „Кпмуналац“, Маглић, М.Тита 46,
-ДПП „ГЛПАКВАЛИС“, Глпжан, М.Тита 58,
-Гимназија „Јан Кплар“, Б.Петрпвац,
-Интернат са ушенишким дпмпм, Б.Петрпвац, Фискултурна 15,
-ПШ „Јан Чајак“, Б.Петрпвац, Сладкпвишпва 2,
-ПШ „Ј.А.Кпменски“, Кулпин, М.Тита 76,
-ПШ „Ј.М.Драгутин“, Глпжан, Јпзефа Маршпка бб,
-ПШ „Ж.Зреоанин“ Маглић, И.Л.Рибара 13,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“, Б.Петрпвац, Јармпшна бб,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“,Глпжан, Јпзефа Маршпка бб,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“, Маглић, И,Л.Рибара, 11,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“,Кулпин, Шкплска 50,
Прпцеоена щтета на устанпвама и грађевинама пд јавнпг и друщтвенпг знашаја
30.329.505,пп или 2,9% пд Бучета ппщтине
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Параметар
1
Утицај

Генерисаое
других
ппаснпсти
Референтни
инциденти
Инфпрмиса
ое јавнпсти

Будуће инфпрмације

Ппщта питаоа
2
МПГУЋЕ ЩТЕТЕ И ППСЛЕДИЦЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА
1.Живпт и здравље људи..........................................................................490
2.Екпнпмија/екплпгија..................... 103.538.655,пп или 9,9% пд Бучета ппщтине
3.Критишна инфраструктура.............. 51.246.405,пп или 4,9% Бучета ппщтине
4.Устанпве - грађевине јавнпг
друщтвенпг знашаја............................ 30.329.505,пп или 2,9% пд Бучета ппщтине
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ
............................................................................185.114.565,пп или 17,7% пд Бучета
Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити:
1.Ппжарне ппаснпсти
4.Ппаснпсти пд ппјаве епидемија
У задоих 50 гпдина није билп ппјаве земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине
Мпгуће је узбуоиваое станпвнищтва сиренама дп прекида електришне енергије.
Инфпрмисаое јавнпсти п стаоу на терену би билп мпгуће прекп лпкалних средстава јавнпг
инфпрмисаоа укпликп имају алтернативнп пбезбеђеое струје.
Инфпрмисаое би се пдвијалп прекп средстава инфпрмисаоа са теритприја кпје нису ппгпђене
земљптреспм.
На пригпдан нашин, прекп средстава инфпрмисаоа, крпз предаваоа и сл. треба припремити
станпвнищтвп за ситуацију када би наступила ппаснпст пд земљптреса

Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи

Екпнпмија/екплпгија

Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени)
490 (ппвређени, пбплели и збринути на лицу места)
Укупна материјална щтета
103.538.655,пп или 9,9%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) 51.246.405,пп или 4,9%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 30.329.505,пп или 2,9%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара
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3.1.17. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
(Прпгнпза верпватнпће)
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара)

Табела 1 за исказиваое верпватнпће
Категприја
1
2
3
4
5

(а) Квалитативнп
Занемарљива
Мала
Средоа
Велика
Изразитп велика

Верпватнпћа или ушесталпст
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Табела 2 за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Пзбиљна
501-1500
5
Катастрпфална
>1500

Табела 3 за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
шији изнпс прелази 1%
2
Мала
шији изнпс прелази 3%
3
Умерена
шији изнпс прелази 5%
4
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
5
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп
+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+ 9,9%

Табела 4 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на
критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
3
4
5

Мала
Умерена
Пзбиљна
Катастрпфална

1-3%
3-5%
5-10%
>10%

бучета
бучета
бучета
бучета

+ 4,9

Табела 5 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
+ 2,9%
4
Пзбиљна
3-5% бучета
5
Катастрпфална
>5% бучета
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Умерене

Минималне

Изразитп
велика

Нивп ризика

4

Вепма виспк

3

Виспк

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

5

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију
5

занемарљива

Катастрпфалне

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

Велика

занемарљива

1

Велика

Минималне

4

средоа

Мале

Нивп ризика

средоа

Умерене

5

мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

Средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак
5

Изразитп
велика

Велика

средоа

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

мала

занемарљива

1
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

Средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне

Матрица 4. Укупан ризик - земљптрес

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне

77

УКУПАН РИЗИК ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
Матрица
М-1
М-2
М-3а
М-3б

М
3а и 3б
М-4

Врста ризика
Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену
стабилнпст
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: УМЕРЕНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

ВИСПК
ВИСПК
ВИСПК

3
3
3

ВИСПК

3

ВИСПК

3

ВИСПК

3

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
185.114.565,пп или 17,7% пд Бучета
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3.1.18. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
Р.бр
РИЗИК
АКТИВНПСТ
НПСИЛАЦ
ВРЕМЕ
САРАДНИЦИ
ВРЕМЕ И НАШИН
АКТИВНПСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ИЗВЕЩТАВАОА
1
2
3
4
5
6
7
1
Прпстпрнп планираое
Ппщтинска
У кпнтинуитету
-Скупщтина
На седницама
Ствараое пдгпваајуће средине за даљи развпј и усаглащвое
управа
ппщтине
СП
теритпријалних елемената (рељеф, впдптпкпви, ппстпјећи
-Ппщтинскп веће

2

3

ЗЕМЉПТРЕС

инфраструктурни пбјекти и др) и друщтвених интереса, при
шему је најважније задпвпљеое станпвнищтва у ппгледу рада,
станпваоа, рекреације идр.
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за развпј
делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви за
пдрживи и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине.
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и
изградои.

Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп).
Генералним урбанистишким планираоем треба прецизирати
расппред јавних пбјеката, ппврщина, инфраструктурних
мрежа, уз защтиту друщтвеих интереса на псталим
ппврщинама, ппсебнп када је у питаоу прпстпр за станпваое,
рад, сапбраћај и рекреацију.
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је рещити
функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације, а да се
при тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј.

Врщеое геплпщкпг испитиваоа већ ппстпјећег и
планиранпг урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое већ
ппстпјећих ппдатака инжиоеријскп-геплпщких и
хидрп-геплпщких и других испитиваоа.

Ппщтинска
управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама
СП

Ппщтинска
управа

Пп пптреби

Специјализпвани
На седницама
правни субјекти за СП
геплпщка
испитиваоа

Тп знаши да се пре прпјектпваоа и градое мпра утврдити
тзв.сеизмишки хазард, щтп ппдразумева израду Елабпрата п
сеизмишкпм ризику. Приликпм пдређиваоа сеизмишких
утицаја на кпнструкције пбјеката нискпградое и,
нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у пбзир утицај
лпкалних услпва тла.
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5

6

7

8

2

ЗЕМЉПТРЕС

1
4

3
Прпјектпваое и изградоа пбјеката на сеизмишким
ппдрушјима
Прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у
складу са сеизмплпщким захтевима лпкације на кпјпј се
пбјекат гради.
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће:
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и
динамишку анализу кпнструкције са елабпратпм п
сеизмишкпм ризику;
-ревизију прпјекта;
-дпбијаое грађевинске дпзвпле;
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет
и кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм;
-инспекцијска кпнтрпла за време градое;
-технишки пријем пбјекта;
-дпбијаое упптребне дпзвпле.
Санираое ппстпјећих клизищта и забрана даље
изградое пбјеката на прпстпру клизищта
-израда пдвпдних канала
-израда пптппрних зидпва и стубпва
Уређеое впдних пбјеката на впдптпкпвима 1.реда, кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са ЈВП „Впде
Впјвпдине“
Уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на
впдптпцима 2.реда
Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за
впдпснабдеваое
-рад ЈКП "Прпгрес"на пдржаваоу система за
впдпснабдеваое
-пдржаваое сабирних резервпара и впдптпроева;
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже

4
Ппщтинска
управа

5
Пп пптреби

6
Прпјектснтски
бирпи

Ппщтинска
управа

У складу са планпм санираоа
клизищта

Угпвпрени правни
субјекат

Ппщтинскп веће

ЈВП „Впде
Впјвпдине“

Пп плану ЈВП
„Впде Впјвпдине“

Ппщтинска
управа

Пп плану
превент.мера на
впдптпц.2.реда
Пп плану
ЈКП "Прпгрес"

Савети мсних
заједница

-Ппщт.щтаб за
вс
-Пщтинскп веће

ЈКП "Прпгрес"

7
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1
10

2

12

13

ЗЕМЉПТРЕС

11

3
Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и
изградоа нпве
-рад ЈКП "Прпгрес"
Изградоа метанских ипуста на деппнији и санираое
маоих дивљих деппнија
-рад ЈКП "Прпгрес"
Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката
електрпенергетске инфраструктуре
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са
Електрппривредпм
-замена критишних делпва нискпнаппнске и
средопнаппнске еектрпмреже
Пдржаваое прптивппжарне и прптивексплпзивне
сигурнпсти пбјеката снабдеваоа нафтиним дериватима
и тешним нафтним гаспм – бензинск и гасне станице

4
ЈКП "Прпгрес"

5
Пп плану
ЈКП "Прпгрес"

ЈКП "Прпгрес"

Пп плану
ЈКП "Прпгрес"

ЕПС

Пп плану ЕПС-а

Власници
пбјеката

Кпнтинуиранп

6

7

Прптивппжарна
инспекција
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3.1.19. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА
У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА
ПРЕВЕНТИВА
1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое
-адекватнп перипдишнп генералнп и детаљнп
урбанистишкп планираое и изградоа пбјеката у
пднпсу на мпгућу ппаснпст пд земљптреса;
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и спасаваоа
и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна Пдлуке п
прганизацији цивилне защтите на теритприји
ппщтине;
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у
слушају земљптреса са ппсебним акцентпм на
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва.
-праћеое свакпдневних инфпрмација РСЗ п
регистрпваним земљптресима на теритприји Србије
2.Систем за рану најаву
-Ппщтина нема прганизпвану ппсебну службу кпја
прати и прпушава сеизмплпщке ппјаве на теритприји
ппщтине, нити је ппремљена сеизмпскпппм кпји
региструје земљптрес; сеизмпграфпм кпји
региструје временску истприју пптреса; пптишким
сеизмпграфпм кпји региструје временску истприју
пптреса на фптп псетљивпм папиру, нити
акцелерпграфпм кпји мери убрзаое при
псцилпваоу шестица тла.
-Ппщтина не ппседује систем за рану најаву
земљптреса
-Ппщтина распплаже са 4 сирене за узбуоиваое
3. .Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са
рељефпм, карактеристикама тла и хидрпграфскпм
мрежпм
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и
планиранпг урбанистишкпг прпстпра;
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрпгеплпщких и других испитиваоа
- пре прпјектпваоа и градое утврдити тзв.
сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и
прпјектпваоа зграда за пшекивани степен
сеизмишнпсти, щтп ппдразумева и израду Елабпрата
п сеизмишкпм ризику.
- Приликпм пдређиваоа сеизмишких утицаја на
кпнструкције пбјеката нискпградое и,
нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у пбзир
утицај лпкалних услпва тла.
-квалитет градое пбјеката према прпјектима за
сеизмишка ппдрушја

РЕАГПВАОЕ
1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације - 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за
защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника
цивилне защтите за сва 4 насеља, укупнп 28 ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и
спасаваое-19
-у ппщтини ппстпји ВСЈ;
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из
пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке
јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснпспасилашка јединица МУП-а јашине пдељеоа
3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте намене
са 216 припадника
4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа
цивилне защтите
-прегледи кпјима распплаже Републишки сеизмплпщки
завпд;
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других
несрећа за теритприју ппщтине;
-литература кпја пбрађује ппаснпсти пд земљптреса

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и
спасаваое
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
5. Центар за спцијални рад
6. ПП Црвенпг крста
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
8. ТВ Петрпвец
9. Купидпн Ветеринарска станица
10. Дпм ушеника (интернат)
11. Пекара, Б.Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
19. ДВД Башки Петрпвац
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ПРЕВЕНТИВА
4.Превентивне мере
1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое, при
шему се, пре свега, сагледавају сеизмишкп-геплпщке
карактеристике урбанистишкпг ппдрушја и щире
теритприје, при шему се впди рашуна п:
-избпру лпкација за изградоу насеља или пбјеката, при
шему се впди рашуна п услпвима тла (да ли је тлп
стенпвитп, пплустенпвитп;дпбрп збијенп и тврдп дебљине
маое пд 60 метара; да ли је пд стабилних наслага
щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке
фпрмације, щтп је најппдесније тлп за градоу на
сеизмишким ппдрушјима, или је тлп збијенп и пплутврдп
дебљине веће пд 60 метара; пд стабилних наслага
щљунка, песка и тврде глине прекп шврсте геплпщке
фпрмације, щтп би билп средое ппдеснп тлп за градоу на
сеизмишким ппдрушјима, или је тп тлп малп збијенп,
дебљине веће пд 10 метара; пд растреситпг щљунка,
средое збијенпг
песка и тещкп гоешиве глине, са или без слпјева песка и
других некпхерентних материјала тла, щтп је најмаое
ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима;
-избпру кпнструкција пбјеката, нарпшитп пбјеката
виспкпградое, щтп би требалп бити усаглащенп са
функцијпм и наменпм пбјекта, рещеоима у пснпви,
висинпм, услпвима фундираоа и максималним спратним
и укупним ппмераоем пбјекта за време сеизмишкпг
дејства;
-кпд избпра кпнструкција пријентација треба да буде
према зиданим кпнструкцијама, префабрикпваним
кпнструкцијама, шелишним кпнструкцијама,
кпнструкцијама пд преднапрегнутпг бетпна; да пквирне
кпнструкције буду у кпмбинацији са армиранп-бетпнским
зидпвима или језгрима; да кпнструкције буду пд
армиранпбетпнских зидпва или да буде
армиранпбетпнска кпнструкција;
-густини насељенпсти,
-пдвпјенпсти индустријских пд стамбених зпна,
-брпју и велишини слпбпдних зелених ппврщина и
рекреативнп-сппртских терена,
-велишини и расппреду пбјеката,
-прпјектпваоу кпмуналне инфраструктуре.
2.Правилнп архитектпнскп рещеое пбјеката при шему се
впди ращуна п:
-пплпжају пбјекта,
-избпру грађевинскпг материјала,
-ппщтпваоу технишких нпрматива изградое на трусним
ппдрушјима,
3.Сеизмишкпј микрпрејпнизацији насеља збпг веће
густине насељенпсти и спратнпсти пбјеката.
4Адекватнп деппнпваое и шуваое ппасних материја,
5.Перманентна кпнтрпла кприщћеоа и пдржаваоа
ппасних инсталација,

РЕАГПВАОЕ
Пстали субјекти:
-Електрпдистрибуција
-Телекпм
-Пплицијска станица
6.Стаое мпбилнпсти везе
-базне станице Теленпра;
- базние станице Телекпма;
- базние станице ВИП мпбиле.
-фиксна телефпнија: Чвпрна централа
7.Пперативне мере
Збпг примарних и секундарних ппследица земљптреса
ангажују се снаге и средства за:
1.спасаваое из рущевина (уз ращшищћаваое
рущевина),
2.прву и прву медицинску ппмпћ,
3.РХБ защтиту,
4.защтиту и спасаваое пд ппжара и експлпзија,
5.збриоаваое угрпжених и ппстрадалих,
6.пшуваое дпбара битних за ппстанак,
7.хитнп усппстављаое неппхпдних служби пд
јавнпг интереса
8.асанација теритприје.
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3.1.20. Карта- ппаснпсти пд земљптреса кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја

ППЩТИНА БАШКИ ПЕТРПВАЦ
СЦЕНАРИП: ЗЕМЉПТРЕС КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ
ДПГАЂАЈ
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3.1.21. ЗЕМЉПТРЕС КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ ППСЛЕДИЦАМА
При разматраоу ппаснпсти пд земљптреса наведене су мпгућнпсти генерисаоа других
секундарних ппаснпсти, али кпје ће наступити једнпвременп, узастппнп или пп принципу дпминп-ефекта.
Те ппаснпсти мпгу бити следеће:
1.Ппжарне ппаснпсти дп кпјих дплази најшещће збпг присуства струје у електрпинсталацијама у
пбјектима, а такпђе и у улишнпј електрпмрежи, кап и збпг присуства лакп запаљивих материјала.
Пвпј врсти ппаснпсти излпжена су већа места на теритприји ппщтине.
Теритприја ппщтине је нарпшитп угрпжена ппаснпщћу пд ппљских ппжара, нарпшитп у време
жетве или услед кидаоа електрппрпвпдника у слушају настанка земљптреса у летоем перипду, нарпшитп
акп истпвременп ппстпји ппјава јакпг ветра.
3.Ппаснпсти пд експлпзија. Пва ппаснпст је везана за присуствп лакп запаљивих и експлпзивних
гаспва и лакп испарљивих, запаљивих и експлпзивних тешнпсти и присуствп иницијатпра паљеоа и
експлпзије, щтп најпре мпже бити присуствп струје.
Пва врста ппаснпсти се превасхпднп везује за бензинске и гасне станице.
4.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих
материја. Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су мпгуће
услед:
-хаварије, акцидента у Фабрици пестицида "Агрпмаркет" у Башкпм Петрпвцу
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази дп
растураоа инсектицида;
-већих пщтећеоа апптеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге;
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију;
-инцидентних ситуација са впзилима кпја превпзе ппасне материје на некпј пд друмских
кпмуникација кпје впде прекп теритприје ппщтине
5.Ппаснпсти пд ппјаве епидемија
Дп мпгуће ппаснпсти пд ппјаве епидемија, нарпшитп акп је дуг перипд асанације, мпже дпћи
услед:
-пщтећеоа и загађеоа впдпизвприщта и впдпвпдних инсталација;
-загађиваоа кппаних и бущених бунара
-растураоа и изливаоа септишких јама
-загађеоа хране у магацинима и пщтећеним хладоашама
-распадаоа дпмаћих и дивљих живптиоа
-неадекватнпг примеоиваоа санитарних мера у дпмаћинствима
Акп би се, на крају, генерализпвале ппаснпсти пд земљптреса, пне би се, у најкраћем, пгледале у
следећем:
-велики брпј трауматизпваних и ппвређених лица,
-један брпј лица затрпаних рущевинама,
-један брпј страдалих лица,
-један брпј угинулих живптиоа,
-цуреое или растураое ппасних материја,
-ппјава ппжара на срущеним или пщтећеним пбјектима услед кидаоа електрпинсталација или
присуства лакп запаљивих тешнпсти, гаспва и материјала.
-мпгући недпстатак хране,
-ппјава хитне пптребе за прганизпваним
впдпснабдеваоем збпг пщтећене впдпвпдне
инфраструктуре
-ушесталије пбпљеваое станпвнищтва,
-мпгућа ппјава епидемија,
-ппјава пптребе за евакуацијпм и збриоаваоем пдређенпг брпја грађана, или самп збриоаваоем већег
брпја грађана на лицу места.
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3.1.22.СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845,000,oo динара)
Параметар
1
Радна група

Ппщта питаоа
2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине

Ппаснпст

ЗЕМЉПТРЕС
- Изненадна ппјава земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине Башки Петрпвац,
истпшнп пд сампг насеља Башки Петрпвац према Нпвпм Саду, щтп изазива ппаснпсти пп живпт и
здравље станпвнищтва, щтете у пбласти екпнпмије кпје се пднпси на пщтећеоа стамбених
пбјеката и пбјеката инфраструктуре, кап и ппследице на устанпвама и грађевинама пд јавнпг и
друщтвенпг знашаја. Мпгући су ппжари услед кидаоа електрппрпвпдника. Ппгпрщани
санитарни услпви мпгу дпвести дп ппјаве епидемије.

Ппјављив.

Епицентар земљптреса истпшнп пд сампг насеља Башки Петрпвац, према Нпвпм Саду

Прпстпрна
димензија
Интензитет
Време
Тпк

Теритприја ппщтине Башки Петрпвац
7ᴼ Меркалијеве скале
15.07.2030. гпдина, у 02.03 шаспва
Временски тпк развпја дпгађаја и щта је пбухваћенп
Земљптрес јашине 7ᴼ Меркалијеве скале, са епицентрпм на теритприји ппщтине Башки
Петрпвац, истпшнп пд сампг насеља Башки Петрпвац према Нпвпм Саду десип се 15.07.2030.
гпдине у 02.03 шаспва.
1. Станпвнищтвп је у паници, има 27 ппгинулих, 671 лице је ппвређенп и пбплелп (стаоа траума
и щпка)
2. На стамбеним пбјектима настају пщтећеоа разлишитпг степена, пд лаких пщтећеоа дп
разараоа, услед шега је 27 пспба псталп без куће/стана и средстава за живпт
- неки пбјекти пстају непщтећени
3. Дплази дп ппремећаја у снабдеваоу енергентима
1) Нестаје струја
-дпщлп је дп пщтећеоа далекпвпдне мреже и пщтећеоа трафпппстрпјеоа 110/35 КВ,
-дпщлп је дп пщтећеоа средопнаппнске и нискпнаппнске мреже и рущеоа ппјединих стубпва
2) Прекид снабдеваоа гаспм збпг прпвере сигурнпсти пбјеката гасних мернп-регулаципних
станица и дистрибутивне гасне мреже
3) Ппремећај у снабдеваоу нафтним дериватима збпг прпвере сигурнпсти резервпара на
станицама за снабдеваое гпривпм
4. Прекид телекпмуникација збпг пщтећеоа пбјеката телекпмуникаципне инфраструктуре
- Чвпрна телефпнска централа Башки Петрпвац
-Три крајое телефпнске централе у Кулпину, Глпжану и Маглићу
5.Пщтећеоа пбјеката сапбраћајне инфраструктуре
-пщтећеое лпкалне путне мреже у мери непрпхпднпсти путева дп оихпве ппправке
-пщтећеое државних путева
-пщтећеое железнижке пруге на ппјединим делпвима, щтп би је шинилп неупптребљивпм
-прпвера сигурнпсти друмских и железнишких мпстпва
-пщтећеоа пбјеката аутпбуских и железнишких станица
6. Ппремећај у пбласти прпизвпдое и држаоа хране услед пщтећеое пбјеката и престанка
рада
-Млинскп-пекарска индустрија
-Фарме и стпшари, при шему ппстпји мпгућнпст угинућа живптиоа
-Прпизвпдоа стпшне хране
-Стакленици
-Магацини
-Силпси
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7. Ппремећај у впдпснабдеваоу
-јављају се пщтећеоа пбјеката за впдпснабдеваое: впдпизвприщта (лпкална извприщта);
сабирни резервпари; бунари бущени и кппани; впдпвпдне инсталације-мрежа
-дпщлп је дп прпмене режима ппдземних впда и замућиваоа или пресущиваоа ппјединих
бунара и ствараоа нпвих извпра
8. Пщтећеое канализаципне мреже
9. Пщтећеоа устанпва-грађевина пд јавнпг/друщтвенпг знашаја
У пваквим услпвима јавља се пптреба за збриоаваоем 1342 лица на лицу места.
Неппхпдна је прпцена сигурнпсти пбјеката, прпцена щтете и пбимна санација теритприје.
10. Услед кидаоа прпвпдника, 10 кV извпда из ТС 35/10 кV "Челаревп"према ТС у Глпжану
дпщлп је дп ппјаве ппљскпг ппжара на правцу Глпжан - Маглић на пкп 150 хектара ппд
пщеницпм и кукурузпм
11. Збпг меоаоа нивпа ппдземних впда, замућиваоа впде на извприщтима, кидаоа
впдпвпдних и канализаципних инсталација, прпливаоа садржаја септишких јама дпщлп је дп
ствараоа услпва за ппјаву епидемије цревних заразних бплести у свим насељима ппщтине.
Епидемијпм је захваћенп (пбплелп) 360 лица.
Дп 2 минута са пптресима пд пп 15 и 30 секунди и са накнадним пптресима маоег интезитета
у тпку нареднпг дана
Дпгађај није пшекиван, јер не ппстпји рана најава за пву врсту ппаснпсти.
-станпвнищтвп није припремљенп у адекватнпј мери за пвај дпгађај
-пргани лпкалне сампуправе, државни пргани и здравствене и ветеринарске устанпве су
припремани за пвакав дпгађај у пквирима свпје редпвне делатнпсти
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
Живпт и здравље људи ................................................................. 2427
1. Брпј мртвих лица................................................................................................27
2. Брпј ппвређених и пбплелих лица ...............................................................1031
3. Брпј станпвника пстап без куће/стана и средстава за живпт.........................27
4.Брпј станпвника за збриоаваое на лицу места............................................1342
Екпнпмија/екплпгија
1.Мпгући трпщкпви збриоаваоа и медицинскпг збриоаваоа 25.100.280,пп или 2,4% Бучета
2.Щтете на стамбеним и ппмпћним пбјектима........................188.252.100,пп или 18% Бучета
-разараоа,рущеоа...................................280 пбјеката
-тещка пщтећеоа.................................... 179 пбјеката
-тежа пщтећеоа......................................2807 пбјеката
-лака пщтећеоа......................................2526 пбјеката
3.Щтете у ппљппривреди........................................................21.960.000,пп или 2,1% пд Бучета
-изгпреле ппврщине ппд пщеницпм пкп 90 хектара (пщеница:
8 тпна пп хектару х 90 хектара =720 000 кг х 18 дин/кг = 12.960.000,пп
-изгпреле ппврщине ппд кукурузпм пкп 60 хектара (кукуруз:
10 тпна пп хектару х 60 хектара = 600000 кг х 15 дин/кг = 9.000.000,пп
4. Мпгући трпщкпви санације теритприје и хитних мера..........31.375.350,пп или 3% пд Бучета
-ращшищћаваое терена, ангажпваое механизације
-дезинфекција, дезинсекција и дератизација прпстпра
-прганизација алтернативнпг впдпснабдеваоа у дужем временскпм перипду
-предузимаое прптивепидемиплпщких мера
Екплпгија:
-загађеоа услед пуцаоа канализаципне мреже и преливаоа септишких јама
Мпгући трпщкпви за асанацију у пбласти екплпгије.................. 10.458.450,пп или 1% Бучета
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА..................................... 277.148.925,пп или 26,5% пд Бучета
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Друщтвена стабилнпст (щтете на критишнпј инфраструктури):
1 Впдпснабдеваое
1.Башки Петрпвац:
-6 дубинских бунара пд кпјих један није у функцији, јер је плитак и садржи пунп арсена и
ампнијака кап и гаса
-4 сабирна резервпара
-ппстрпјеое за припрему впде за пиће
-впдпвпдна мрежа 53 км
2.Кулпин:
-3 дубинска бунара, пд кпјих једа није у функцији јер је плитак и лпщег квалитета впде
-дпзатпр за дезинфекцију впде
-ппстрпјеое за припрему впде за пиће
-впдпвпдна мрежа у дужини пд 36 км
3.Глпжан:
-два дубинска бунара
- ппстрпјеое за припрему пијаће впде
-впдпвпдна мрежа пд 22 км
4.Маглић:
-4 дубинска бунара
-сабирни резервпари
- ппстрпјеое за припрему пијаће впде
-впдпвпдна мрежа пд 35 км
Прпцеоена щтета у пбласти впдпснабдеваоа 31.375.350,пп или 3% Бучета
2. Канализација и прешищћаваое птпадних впда
1.Башки Петрпвац
-фекална канализација 27 км.
-атмпсферска канализација је пкп 30 км.
2.Кулпин
-фекална канализација 12 км.
-атмпсферска канализација је пкп 16 км
3.Глпжан
-фекална канализација 14 км.
-атмпсферска канализација је пкп 15 км
4.Маглић
-фекална канализација 26 км.
-атмпсферска канализација је пкп 22 км
Прпцеоена щтета на канализаципнпј мрежи 20.916.900,пп или 2% Бучета
3.Сапбраћајна инфраструктура:
-пщтећени ппщтински путеви 21,8 км
- пщтећене улице 70,6 км
Прпцеоена щтета на сапбраћајнпј инфраструктури 36.604.575,пп или 3,5% Бучета
УКУПНА ЩТЕТА на критишнпј инфраструктури...................... 88.896.825,пп или 8,5% Бучета
Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја
1.Здравствп
-птежанп функципнисаое Дпма здравља и хитне службе услед пщтећеоа пбјекта
-пщтећени пбјекти амбуланти и апптека у Башкпм Петрпвцу, Глпжану, Кулпину и Маглићу
2.Извприщта термалне впде
-пщтећеоа бущптина Башки Петрпвац (1 и 2) и Маглић 1.
3.Пщтећена неппкретна културна дпбра
-Слпвашка евангелистишка црква и парпхијски дпм, Марщала Тита 10, Башки Петрпвац;
-Српска правпславна црква у Глпжану
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1796. Гпдине у Глпжану
- Правпславна црква, ппдигнута 1813. Гпдине, Кулпин
- Слпвашка евангелистишка црква, саграђена 1877. Гпдине, Кулпин
- Евангелистишка црква у Маглићу
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-Кудељара–Мљаш у Улици Хвјездеславпвпј бр.16, Башки Петрпвац;
- Кућа у Улици Б.Мпкића бр. 7, Башки Петрпвац;
- кућа у Улици Б.Мпкића бр. 9, Башки Петрпвац;
- Два двпрца, парк и пграда кпја пкружује двпрце, Кулпин
-пбјекат Српске правпславне верписппведне щкпле кпју је ппдигап Гепргије Бранкпвић,
правпславни митрппплит и патријарх, Кулпин
- пбјекат старе пснпвне щкпле, ппред правпславне цркве, Кулпин
- салащ на изласку из Кулпина према Равнпм селу, а прекп пута грпбља
- блпкпви кућа између Улица Максима Гпркпг, Б.Мпкића и Шкплске, бпшнп пгранишенп Улицпм
Нарпдне ревплуције и Леоинпвпм, Башки Петрпвац;
- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр.26, Глпжан;
- угапна кућа у Ул. Марщала Тита бр.28, Глпжан;
- дужна кућа у Ул. Марщала Тита бр. 39, Глпжан;
- прека кућа у Ул. Марщала Тита бр. 97, Глпжан;
- пбјекат за круоеое кукуруза-крупаша у Улици Прплетерска бр.26, Башки Петрпвац;
- Чардак и летоа кухиоа у Улици ЈНА бр.29, Башки Петрпвац;
-пбјекат Гимназије , Башки Петрпвац;
-пбјекат Дпма културе, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Улица Леоинпва, Башки Петрпвац;
-пбјекат магацина Нарпдне ревплуције бр.4 , Башки Петрпвац;
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Башкпм Петрпвцу:
- сппмен-пбелиск на тргу у центру
-сппмен-пирамида у двприщту гимназије
-сппмен-плпша на згради Дпма културе, у Улици Кпларпвпј бр.4
-кућа са сппмен-плпшпм у Улици Руда Хрубика бр.7
-сппмен-плпша на стадипну Сппртскпг друщтва "Младпст"
-сппмен-плпша у хплу гимназије
-сппмен-плпша на кући у Улици Јпзефа Маршпка бр.20
-сппмен-плпша на салащу Пндреја Паленкаща, у атару
-кућа у Улици мартина Хрубика бр.66
-заједнишка грпбница на слпвашкпм грпбљу
-2 надгрпбна сппменика на јеврејскпм грпбљу
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Глпжану:
-Сппменик ппгинулим мещтанима у ппрти слпвашке цркве
- Сппмен грпбље (деп грпбља на слпвашкпм грпбљу)
- Сппмен плпша на згради пснпвне щкпле у Ул. Марщала Тита бр.89
- Сппмен плпша на кући Мищкпвиц Самуела у Ул. Партизанска бр.5
-Сппмен плпша на кући Шапрак Андрије у Ул. Марщала Тита бр.87
-Сппмен плпша на салащу Кпршпк Јулија у близини Глпжана
-Сппменик палим бпрцима и жртвама фащистишкпг терпра у центру села, испред Дпма културе
-Надгрпбни сппменик заједнишке сппмен грпбнице на правпславнпм грпбљу
Мемпријални кпмплекси, сппменици и сппмен пбележја у Кулпину:
-Надгрпбни сппменик ппгинулим Слпвацима у ппрти слпвашке цркве
-Сппмен грпбнице палих бпраца Слпвака на Слпвашкпм грпбљу
-Два надгрпбна сппменика палим бпрцима на правпславнпм грпбљу
- мемпријални парк првпбитних дпсељеника у Маглић на лпкацији некадащоег старпг грпбља
у Маглићу
4.Пщтећени пбјекти пд знашаја за живпт и рад
-Слпвашкп впјвпђанскп ппзприщте Б.Петрпвац, Кпларпва 2,
-Библиптека „Штефан Хпмпла“, Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 9,
-Туристишка прганизација ппщтине Б.Петрпвац, М.Гпркпг 17,
-Музеј впјвпђанских Слпвака, Б.Петрпвац, М.Тита бр 4-6,
-ЈКП „Прпгрес“ Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 5,
-ЈП „Кпмуналац“, Маглић, М.Тита 46,
-ДПП „ГЛПАКВАЛИС“, Глпжан, М.Тита 58,
-Гимназија „Јан Кплар“, Б.Петрпвац,
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-Интернат са ушенишким дпмпм, Б.Петрпвац, Фискултурна 15,
-ПШ „Јан Чајак“, Б.Петрпвац, Сладкпвишпва 2,
-ПШ „Ј.А.Кпменски“, Кулпин, М.Тита 76,
-ПШ „Ј.М.Драгутин“, Глпжан, Јпзефа Маршпка бб,
-ПШ „Ж.Зреоанин“ Маглић, И.Л.Рибара 13,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“, Б.Петрпвац, Јармпшна бб,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“,Глпжан, Јпзефа Маршпка бб,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“, Маглић, И,Л.Рибара, 11,
-Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“,Кулпин, Шкплска 50,
Прпцеоена щтета на устанпвама и грађевинама пд јавнпг и друщтвенпг знашаја
..................................................................................83.667.600,пп или 8% пд Бучета ппщтине

МПГУЋЕ ЩТЕТЕ И ППСЛЕДИЦЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА
1.Живпт и здравље људи................. 2427
2.Екпнпмија/екплпгија..................... 277.148.925,пп или 26,5% пд Бучета ппщтине
3.Критишна инфраструктура.............. 88.896.825,пп или 8,5% Бучета ппщтине
4.Устанпве - грађевине јавнпг
друщтвенпг знашаја............................ 83.667.600,пп или 8% пд Бучета ппщтине
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ
............................................................................449.713.350,пп или 43% пд Бучета
Генерисаое
других
ппаснпсти

Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити:
1.Ппаснпсти пд ппжара на птвпренпм прпстпру
Теритприја ппщтине је угрпжена ппаснпщћу пд ппљских ппжара, нарпшитп у време жетве или
услед кидаоа електрппрпвпдника у слушају настанка земљптреса у летоем перипду, ппсебнп
акп истпвременп ппстпји ппјава јакпг ветра.
2.Ппаснпсти пд епидемија
Дп мпгуће ппаснпсти пд ппјаве епидемија, нарпшитп акп је дуг перипд асанације, мпже дпћи
услед:
-пщтећеоа и загађеоа впдпизвприщта и впдпвпдних инсталација;
-загађиваоа кппаних и бущених бунара
-растураоа и изливаоа септишких јама
-загађеоа хране у магацинима и пщтећеним хладоашама
-распадаоа дпмаћих и дивљих живптиоа
-неадекватнпг примеоиваоа санитарних мера у дпмаћинствима

Референтни
инциденти
Инфпрмиса
ое јавнпсти

У задоих 50 гпдина није билп ппјаве земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине

Будуће инфпрмације

На пригпдан нашин, прекп средстава инфпрмисаоа, крпз предаваоа и сл. треба припремити
станпвнищтвп за ситуацију када би наступила ппаснпст пд земљптреса

Мпгуће је узбуоиваое станпвнищтва сиренама дп прекида електришне енергије.
Инфпрмисаое јавнпсти п стаоу на терену би билп мпгуће прекп лпкалних средстава јавнпг
инфпрмисаоа укпликп имају алтернативнп пбезбеђеое струје.
Инфпрмисаое би се пдвијалп прекп средстава инфпрмисаоа са теритприја кпје нису ппгпђене
земљптреспм.
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Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија

Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) - 2427
Укупна материјална щтета
277.148.925,пп или 26,5%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) 88.896.825,пп или 8,5%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 83.667.600,пп или 8%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара
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3.1.23. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
(Прпгнпза верпватнпће)
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845,000,oo динара)

Табела 1 за исказиваое верпватнпће
Категприја
Верпватнпћа или ушесталпст
(а) Квалитативнп
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
1
Занемарљива
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
2
Мала
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
3
Средоа
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
4
Велика
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
5
Изразитп велика
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Табела 2 за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
1
Минимална
2
Мала
3
Умерена
4
Пзбиљна
5
Катастрпфална

Критеријум
<50
50-200
201-500
501-1500
>1500

Табела 3 за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
шији изнпс прелази 1%
2
Мала
шији изнпс прелази 3%
3
Умерена
шији изнпс прелази 5%
4
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
5
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп
+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+ 26,5%

Табела 4 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на критишнпј
инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
3
Умерена
3-5% бучета
4
Пзбиљна
5-10% бучета
+8,5%
5
Катастрпфална
>10% бучета

Табела 5 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
4
Пзбиљна
3-5% бучета
5
Катастрпфална
>5% бучета
+ 8%
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

Средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак
5

Изразитп
велика

Велика

средоа

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

мала

занемарљива

1
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

Средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне

Матрица 4. Укупан ризик - земљптрес

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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УКУПАН РИЗИК ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА
Матрица
М-1
М-2
М-3а
М-3б

М
3а и 3б
М-4

Врста ризика
Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену
стабилнпст
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: УМЕРЕН
ППСЛЕДИЦЕ: КАТАСТРПФАЛНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: ПРИХВАТЉИВ

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

УМЕРЕН
УМЕРЕН
УМЕРЕН

5
5
4

УМЕРЕН

5

УМЕРЕН

5

УМЕРЕН

5

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ
ППСЛЕДИЦАМА
449.713.350,пп или 43% пд Бучета
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3.1.24. Карта – ппаснпст пд земљптреса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим ппследицама

ППЩТИНА БАШКИ ПЕТРПВАЦ
СЦЕНАРИП: ЗЕМЉПТРЕС КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА

ЛЕГЕНДА:

нивпи ризика
ВЕПМА ВИСПК
ВИСПК
УМЕРЕН
НИЗАК

97

3.2. ПППЛАВЕ
Велике ппплаве у Србији из 1981, 1999, 2005, 2006, 2013 и 2014. указују на шиоеницу да
ппплаве већег интензитета и пбима нису карактеристика за ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац.
Међутим, дп ппјаве ппаснпсти пд ппплава и плављеоа теритприје у разним гпдищоим
дпбима, ипак, мпже дпћи затп щтп дп ппплаве дплази услед утицаја вище фактпра - прирпдних и
антрпппгених, кап и збпг тпга щтп узрпци ппплава мпгу бити директни и индиректни.
Директни узрпци ппплава се везују за кищу и снег; за карактеристике впдптпкпва, пднпснп
решних кприта, а у неким слушајевима се јавља и ппјава тзв.кпинциденција великих впда.
Нема сумое да падавине(уз тппљеое снега) имају највећи утицај на ппјаву ппаснпсти пд
ппплава, па су птуда пне најшещће мпгуће у прплеће и у јесен. Ту је и мпгућа ппјава леда на
впдптпцима, оегпвп ппкретаое услед наглпг птппљеоа и ствараое брана или шеппва на впдптпцима
(пбишнп у захвату мпстпва).
Индиректни узрпци ппплава се везују за пблик и велишину слива, за густину мреже
впдптпкпва, за рељеф и оегпве карактеристике; за засићенпст земљищта впдпм; за стаое впдпстаја
ппдземних впда; за степен ппщумљенпсти и нашин пбраде ппљппривреднпг земљищта .
На мпгућу ппаснпст пд ппплава утише и људски фактпр акп се не придржава пдгпварајућих
прпписа; акп прпузрпкује ппжаре кпји унищтавају биљни свет щтп пмпгућава ппјаву ерпзије и на
равнишарскпм земљищту при ппјави ветра; акп не пдржава кприта впдптпкпва; акп не пбезбеђује
пдгпварајуће пдбрамбене насипе, пбалпутврде и др. Тпме треба дпдати и пднпс станпвнищтва
насељених места ппред впдптпкпва према впдптпку и припбаљу, а ппсебнп према већ ппстављеним
пдбрамбеним пбјектима
Са хидрпграфскпг асекта ппсматранп, теритприју ппщтине карактерищу:
-један впдптпк 1.реда, река Дунав, кпја је уједнп граница између ппщтине Башки Петрпвац и
Бепшин;
-каналска мрежа кпју шини некпликп канала, а највећи су Мали канал кпји пдвпди впду
правцем северпзапад – југпистпк , на правцу Савинп Селп – Деспптпвп – Бшки Петрпвац – Рменка –
Дунав, југистпшнп пд Нпвпг сада и канал Каравукпвп – Башки Петрпвац, кпји се истпшнп пд Башкпг
Петрпвца спаја са Малим каналпм.
Два маоа канала су јужнп пд Глпжана и пни пдвпде впду са прпстпра између Глпжана и
Челарева према Дунаву; један канал креће са прпстпра Челарева и спаја се са каравукпвским каналпм
јужнп пд Башкпг Петрпвца где, на истпм месту,ппшиое канал кпји прплази крпз Башки Петрпвац и спаја
се са Малим каналпм северпистпшнп пд Башкпг Петрпвца, настављајући даље преа Степанпвићеву и
Змајеву; један канал впди са прпстпра јужнп пд Маглића према Малпм каналу са кпјим се спаја јужнп
пд Деспптпва;
-исущене дплине, депресије и баре;
-впдене акумулације, рибоаци;
-ппдземне впде
Река Дунав је впдптпк 1. реда, па је, кап такав у надлежнпсти „Србијавпде“; теше јужнпм
периферијпм ппщтине и уједнп шини прирпдну границу са ппщтинпм Бепшин. На пвпм сектпру щирина
Дунава је разлишита и изнпси пд 400 дп 1000 метара, а на месту рашваоа оегпва щирина изнпси и 2000
метара.
На теритприји ппщтине нема других прирпдних тпкпва, сви пстали су или забарени или су
каналисани.
Јужнпм ивицпм Маглића пружа се издужена дплина према северпистпку, кпја се истпшнп пд
села Силбаща спаја са Гршкпм барпм. Пна даље дпбија име Велика бара и ппд именпм Велика бара
спаја се са Јегришкпм барпм.
Друга депресија пмеђава Маглић са истпшне стране. Пна има правац према северу и кап
каналисана спаја се ппет с Гршкпм барпм, севернп пд Силбаща.
Две маое дплине прпстиру се између Башкпг Петрпвца и Кулпина. Пбе имају југпистпшнп
северпзападни правац. Даље се пне састављају на северпзападу са Гршкпм барпм.
Северпистпшнп пд Башкпг Петрпвца ппет има некпликп издужених дплина, кпје су птвпрене
према северпистпку. Најважнија је пна кпјпм прптише Алпарска бара, десна притпка Јегришке и дплина
Бегеја, кпја дели Башки Петрпвац на истпшну маоу и западну већу пплпвину.
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Бегеј се у изузетнп влажним, или иза серије влажних гпдина јављап кап ппвремени впдптпк,
кпји птише према Алпарскпј бари. Пвај касније каналисани впдптпк је делпваоем хидрпсистема ДунавТиса-Дунав исущен и иза оега је пстала сува дплина, у кпју се пдвпдним каналима сливају
атмпсферске впде.
Истпшнп пд Кулпина такпђе ппстпје две каналисане дплине кпје се спајају јужнп пд Равнпг Села
са Јегришкпм. Јужнп пд Башкпг Петрпвца и Маглића ппстпје шитави снпппви пвалних дугуљастих
удубљеоа кпја су нагнута и птвпрена према југпистпку на Визић бару. Пд пвих издужених и пвалних
удубљеоа малп оих је каналисанп и малп оих имају сталнију впду. Између оих је нпви канал (система
ДТД) кпји исущује пве депресије.
На ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац изграђена су два канала.
Први, Мали башки канал везује Велики башки канал кпд Малпг Стапара са Дунавпм кпд Нпвпг
Сада. Дужина пвпг канала изнпси 69 килпметара. Пд тпга на теритприји ппщтине је 14 килпметара. Пп
оему мпгу плпвити брпдпви тежине дп 1000т.
Други канал делпм иде пп кприту Мпстпнге. Дуг је 52 килпметара. Траса канала прплази крпз
индустријску зпну, јужнп пд Башкпг Петрпвца. Пп оему мпгу плпвити брпдпви дп 500 т. нпсивпсти
Ппдземне впде
Нивп ппдземних впда усмерен је према Дунаву. Северпзападни предели имају између 81 и 82
метара апсплутне надмпрске висине (АНВ), а истпшни и нарпшитп југпистпшни и јужни 77 дп 81 м АНВ.
Атар Маглића и западна пплпвина башкппаланашкпг атара имају прпсешну висину ппдземне впде пд 81
дп 82м АНВ. Пстали делпви ппщтине, кап атар Кулпина и истпшна пплпвина атара Башкпг Петрпвца
имају висину пд 79 дп 81м АНВ. Прпсешни нивп ппдземне впде у атару Глпжана има јак нагиб према
Дунаву такп да ппада пд 81 дп 77 м АНВ.
Пвакви висински пднпси нивпа ппдземних впда свакакп су услпвили и правце кретаоа тих впда. С
пбзирпм да је ппдземнп развпђе западнп пд ппщтине тп је теритприја целе ппщтине у зпни птицаоа
ппдземних впда на истпк према Визић бари и на југ према Дунаву. Збпг пваквпг прпсешнпг нивпа
ппдземних впда ниски предели су раније били вепма забарени и зампшварени. Пд прпсешнпг нивпа
ппдземне впде ппстпје извесна пдступаоа тпкпм летое и тпкпм зимске пплпвине гпдине. У летопј
пплпвини гпдине скпрп цела западна пплпвина ппщтине има нивп ппдземне впде на дубини пд 250 дп
300 цм, а истпшна пплпвина првп у зпни Бегеја 200 дп 250 цм, а пптпм пд 150 дп 200 цм и, најзад, пд
100 дп 150 цм. У зимскпј пплпвини гпдине на скпрп целпј теритприји ппщтине изданска впда је на
дубини нижпј пд 300 цм, крајои северни и југпистпшни деп има дубину издани пд 250 дп 300 цм, а јпщ
ближе Дунаву пд 200 дп 250 цм.
На теритприји ппщтине мпгуће је пшекивати следеће типпве ппплава:
-ппплаве услед интензивне и дугптрајне кище;
-ппплаве услед наглпг птппљеоа и птапаоа снега;
-тзв. ледене ппплаве дп кпјих би дпщлп услед зашепљеоа решних кприта ледпм у захвату
мпстпва или впдених прппуста.
Ппред наведених типпва ппплава, мпгуће су, ппд пдређеним пкплнпстима, и ппплаве услед
кпинциденције виспких впда
Дакле, мпже се закљушити да дп ппплава на теритприји ппщтине , уз већ набрпјане узрпке,
мпже дпћи.
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3.2.1.Ппплавнп ппдрушје

3.2.2. Нашин кприщћеоа земљищта
Пд укупне ппврщине теритприје ппщтине кпја изнпси 15.946,48 хектара изграђена
ппврщина ппкрива пкп 1462 хектара, или 9,17%, на кпјпј су смещтена шетири насеља - Башки Петрпвац
на изграђенпј ппврщини пд пкп 710 хектара, Глпжан на 204 хектара, Кулпин на 308 хектара и Маглић
на 240 хектара.
Псим Башкпг Петрпвца, кпји на југпзападнпм делу насеља има јаснп упшљиву
индустријску зпну на ппврщини пд пкп 90 хектара, пстала насеља су без дефинисане индустријске зпне
такп щтп се ппједини прпизвпдни пбјекти налазе у склппу насеља.
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Пстали деп теритприје, 14.484 хектара, испресецан каналима и сапбраћајним
кпмуникацијама, кпристи се кап ппљппривреднп земљищте

3.2.3. Истпријат дпсадащоих ппплава
Све дпсадащое ппплаве на теритприји ппщтине везују се за изливаоа Дунава на ппдрушју
између Глпжана, Челарева и Бегеша, где ппплавпм мпже бити захваћенп ппљппривреднп земљищте на
ппврщини и дп 1.050 хектара.
Задоа евидентирана ппплава се десила на ппдрушју ппщтине у априлу и мају месецу 2014.
гпдине, кпјпм приликпм је пришиоена щтета на ппљппривредним усевима, највећа на прпстпру КП
Глпжан и КП Башки Петрпвац, а нещтп маое щтете на прпстпру КП Кулпин и КП Маглић. Тада је
Кпмисија за прпцену щтете устанпвила да је ппплавпм билп пщтећенп 174 хектара ппд
ппљппривредним културама:
-у КП Глпжан 70 хектара, и тп у Риту 60 ха, а у Ивицама 10 ха, са културама спја, кукуруз,
щећерна репа, крпмпир и пщеница;
-у КП Башки Петрпвац 54 ха, и тп у пптезима Рит 15 ха, Твпв 4 ха,Ппдхпра 20 ха, на Сејкама
10 ха и Телеку 5 ха, са културама спја и кукуруз;
-у КП Кулпин пришиоена је щтета на 35 ха, највище на прпстпру Пустаре са щећернпм
реппм и спјпм;
-у КП Маглић пришиоена је щтета на 15 ха ппд кукурузпм на прпстпру Велике депнице.
Збпг ппдизаоа нивпа Дунава и нивпа впде у каналима истпвременп је дплазилп дп ппјаве
виспкпг нивпа ппдземних впда кпје су дпвпдиле дп тпга да ниски предели буду вепма забарени и
зампшварени, а један деп ппљппривреднпг земљищта на западнпм делу теритприје ппщтине буде
ппплављен.
У време интензивних кища кпје се јављају у летоем перипду дплази дп ппјаве тзв.урбане
ппплаве у насељима, пре свега у Башкпм Петрпвцу, јер кищна канализација и пдвпдни канали дуж
улица и ппред пута нису дпвпљнпг капацитета да приме сву атмпсферску впду и пдведу је према
рецепијентима, па такп дплази дп плављеоа приземних стамбених пбјеката.
3.2.4. Карактеристике дпсадащоих ппплава
Пп интензитету и пбиму била је карактеристишна ппплава из 2013.гпдине када се Дунав
излип у тада небраоенп ппдрушје јужнп пд насеља Глпжан, када је ппплавпм бип захваћен шитав рејпн
Рита, па и насеље Глпжан, щтп је прпузрпкпвалп ппмераое станпвнищтва и стпшнпг фпнда на
безбедније лпкације дпк је ппаснпст трајала.
3.2.5. Мпгућнпст щтетних ппследица будућих ппплава
Примарне ппследице ппплава насталих прпдпрпм впде Дунава или нарастаоем нивпа
ппдземних впда у оегпвпм ужем или щирем припбаљу зависиле би пд некпликп фактпра:
-висине нивпа впде;
-гпдищоег дпба;
-временских услпва,
-степена изграђенпсти и насељенпси угрпженпг ппдрушја, щтп пбишнп резултира великпм
материјалнпм щтетпм;
-степена искприщћенпсти ппљппривреднпг земљищта у датпм тренутку, щтп такпђе
резултира великпм материјалнпм щтетпм;
-степена ангажпванпсти и ефикаснпсти пдбрамбених структура, при шему треба имати у
виду настале трпщкпве услед оихпвпг ангажпваоа.
Секундарне ппследице мпгу имати разлишит интензитет и пбим, а углавнпм би се
пгледале у следећем:
-вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта;
-ппремећени услпви станпваоа;
-ппремећени услпви снабдеваоа;
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-ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија кпд људи и
живптиоа;
-мпгућа маспвна ппјава щтетпшина;
-пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје и тд
Изливаое фекалија из канализације и септишких јама, изазвалп би загађеоа бунара
градскпг впдпвпда, а истп мпже изазвати ппјаву епидемије накпн ппвлашеоа впде у кпритп.
Впда у градскпм впдпвпду је и инаше ппдлпжна бактериплпщкпм загађеоу, јер ппред мале
дубине бунара ппстпји велики брпј загађиваша кпје ствара шпвек (ппјава великпг брпја септишких јама,
примена пестицида, хербицида и других агрпхемијских препарата и другп).
Услед ппјаве виспкпг нивпа ппдземних впда у дужем временскпм перипду мпже дпћи дп
пщтећеоа (мада ни урущаваое није искљушенп) пбјеката грађених пд набпја и слабијих грађевинских
материјала.
3.2.6. Ппплаве услед нагпмилаваоа леда на впдптпцима
Дп нагпмилаваоа леда на впдптпцима мпже дпћи накпн екстремнп ниских температура,
при шему се впдптпци заледе, и када пптпм дпђе дп наглпг птппљаваоа и тппљеоа снега или ппјаве
кище тада, при ппкретаоу леда, мпже дпћи дп ствараоа препрека на впдптпцима, ппдизаоа нивпа
впде и плављеоа.
Међутим, у зимскпм перипду гпдине, када је у питаоу пвп ппдрушје, впдпстај на рекама је
углавнпм низак, щтп представља верпватнпћу да дп ппјаве нагпмилаваоа леда и ствараоа препрека
на впдптпцима неће дпћи у пбиму кпји би представљап ппаснпст пд изазиваоа ппплава те врсте.
3.2.7. Изграђенпст система защтите пд ппплава и ефикаснпст изграђених пбјеката за
защтиту пд ппплава
Лева пбала реке Дунав и каналска мрежа на ппдрушју АП Впјвпдина је у надлежнпсти ЈВП
"Впде Впјвпдине", Булевар Михајла Пупина бр. 25 Нпви Сад, тел. 021 557-418, Е-маил:
odbrana@vodevojvodine.com.
Деп Дунава у висини теритприје ппщтине Башки Петрпвац припада впднпј јединици "ДунавБашка Паланка", сектпру Д-11.
Ппдрушје ппщтине Башки Петрпвац припада хидрпмелипраципнпм ппдрушју "Гпрои Дунав",
впднпј јединици "Дунав-Башка Паланка", хидрпмелипраципнпм систему ГДД 52, ГДД53, ГДД68
Каналска мрежа има изграђене пбпстране пдбрамбене насипе, а река Дунав је у захвату
теритприје ппщтине такпђе пбезбеђена пдбрамбеним насиппм.
3.2.8. Густина насељенпсти у пквиру хидрпграфске мреже и мелипраципних ппдрушја
рб

1
1
2
3
4

Назив
насеља

2
Башки Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

Изграђена
ппврщина
теритприје
насеља у
хектарима
3
710
204
308
240

Укупан брпј
станпва

Брпј станпва
на 1 хектар
изграђенпг
прпстпра

4
2841
994
1189
948

5
4
5
4
4

Укупан брпј
станпвника

6
6155
2002
2775
2486

Брпј
станпвника
на 1 хектар
изграђенпг
прпстпра
7
9
10
9
11

3.2.9. Велишина живптиоскпг фпнда
Гпведа
1547

Свиое
5372

Пвце
526

Кпзе
220

Кпои
7

Кпкпщке
28036

Ћурке
372

Патке
1029

Гуске
175

Псталп
265

Кпщнице
779

3.2.10. Слабе ташке у систему защтите пд ппплава на впдптпцима
Дпсадащоа искуства са ппплавама на теритприји ппщтине указују на слабе или критишне ташке у
систему защтите пд ппплава, щтп би мпглп да укаже на пптребу предузимаоа превентивних мера и
радпва на впдптпцима у циљу смаоеоа ппаснпсти пд ппплава.
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Слабе (критишне) ташке су следеће:
1.Сви мпстпви и прелази прекп впдптпкпва(бетпнски, метални или импрпвизпвани) су
пптенцијалне впдене препреке акп би на свпјим стубпвима задржавали плпвећи материјал, шиме би
дпщлп дп ппдизаоа нивпа впде у захвату мпстпва и плављеоа првп узвпднп пд препреке, па пнда и
низвпднп. Псим тпга, ппјава такве ситуације – да мпст ппстане впдена препрека – дпвпди у ппаснпст
стабилнпст мпста и мпгућнпст оегпвпг рущеоа.
С друге стране, прптицајни прпфили впдптпкпва у захвату мпстпва су битнп сужени збпг нанетпг и
сталпженпг материјала, щтп указује на пптребу прпдубљиваоа прпфила впдптпкпва.
2.Запущтени прпфили впдптпкпва, кпји су урасли у щибље кпје је битнп смаоилп прппусну
мпгућнпст, кап и оихпва неуређенпст у смислу прпдубљиваоа или исправљаоа у зпнама меандрираоа
и меоаоа впдптпка.
5.Лпкације где су стамбени и други пбјекти изграђени неппсреднп уз впдптпкпве
3.2.11. Пплпжај насељених пбласти
На удаљенпсти пд 2,5 км пд реке Дунав је насеље Глпжан кпје мпже бити излпженп ппаснпсти
пд ппплава реке Дунав.
У захвату впдптпка Мали канал кпји пдвпди впду правцем северпзапад – југпистпк , на правцу
Савинп Селп – Деспптпвп – Башки Петрпвац – Руменка – Дунав, југистпшнп пд Нпвпг сада су насеља
Кулпин и Башки Петрпвац.
Башки Петрпвац је уједнп у захвату канала Каравукпвп - Башки Петрпвац, кпји се истпшнп пд
Башкпг Петрпвца спаја са Малим каналпм.
Два маоа канала су јужнп пд Глпжана и пни пдвпде впду са прпстпра између Глпжана и
Челарева према Дунаву.
Један канал креће са прпстпра Челарева и спаја се са каравукпвским каналпм јужнп пд Башкпг
Петрпвца где, на истпм месту,ппшиое канал кпји прплази крпз Башки Петрпвац и спаја се са Малим
каналпм северпистпшнп пд Башкпг Петрпвца, настављајући даље преа Степанпвићеву и Змајеву;
Један канал впди са прпстпра јужнп пд Маглића према Малпм каналу са кпјим се спаја јужнп пд
Деспптпва.
3.2.12. Ппдрушја привредних активнпсти
Са пплпжајем насељених пбласти пбликују се ппдрушја привредних делатнпсти.
Најраспрпстраоенија привредна делатнпст везана је примарни сектпр привреде –
ппљппривреду, кпја је најразвијенија управп на делпвима теритприје ппщтине кпји најпре мпгу бити
угржени ппплавама, а тп су теритприје у захвату набрпјаних впдптпкпва - канала.
У пквиру секундарнпг сектпра привреде мпже се гпвприти п грађевинарству и прпизвпднпм
занатству, дпк је индустријски деп заппстављен, јер некпликп индустријских делатнпсти већ гпдинама
не функципнище на теритприји ппщтине. Индустријска пбласт је преппзнаљива на југпзападнпм делу
Башкпг Петрпвца.
Терцијални сектпр привреде (сапбраћај, тргпвина, туризам, угпститељствп, кпмунална привреда)
везује се за првенственп за Башки Петрпвац, псим тргпвине, кпја је распрпстраоена на шитавпј
теритприји ппщтине.
Квартални сектпр привреде (пбразпваое, наука, култура, инфпрмације, здравствп и спцијална
защтита) превасхпднп је везан за седищте ппщтине, Башки Петрпвац.
3.2.13. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти
Примарне ппследице ппплава се пгледају у следећем:
-пщтећеоа, па и рущеое стамбених и других пбјеката збпг шега један брпј станпвника пстаје без
крпва над главпм;
-пнесппспбљаваое једнпг брпја пбјеката инфраструктуре;
-деградација ппљппривреднпг земљищта;
-унищтеое ппљппривредних култура;
-угинућа једнпг брпја дпмаћих живптиоа из састава стпшнпг фпнда
-птежанп функципнисаое привредних делатнпсти;
-птежанп впдпснабдеваое исправнпм впдпм за пиће
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Секундарне ппследице, пднпснп генерисаое других ппаснпсти, мпгу имати разлишит
интензитет и пбим, а углавнпм се пгледају у следећем:
-вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта;
-ппремећени услпви станпваоа;
-ппремећени услпви снабдеваоа;
-ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија
-мпгућа маспвна ппјава щтетпшина;
-ствараое услпва за мпгућу ппјаву заразних бплести и епидемија;
-пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје и другп
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3.2.14. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара)
Параметар
1
Радна група
Ппаснпст

Ппјављиваое
Прпстпрна
димензија

Интензитет
Време
Тпк

Трајаое
Рана најава
Припремље
нпст

Утицај

Ппщта питаоа
2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине
Ппплава
Плављеое ппврщина и пбјеката, угрпжаваое станпвнищтва и стпшнпг фпнда щтп изискује
пптребу за евакуацијпм; пщтећеое или прекид сапбраћајница, деградација ппљппривреднпг
земљищта, мпгуће загађеое впде за пиће на свим извприщтима, ствараое услпва за ппјаву
епидемије.
-Изливаое реке Дунав, јужнп пд Глпжана; северни деп теритприје ппщтине, у захвату канала
(изливаое впде из канала и ппвремених впдптпкпва); Башки Петрпвац, између Улице Јанка
Јасенскпг и пута Б.Петрпвац – Степанпвићевп (ппдземне впде)
-Теритприја у захвату реке Дунав, јужнп пд Глпжана на ппврщини пд пкп 580 хектара, виспк
нивп ппземних впда северпистпшнп пд Глпжана на 200 хектара
-Северни деп теритприје ппщтине, у захвату канала, пд пкп 120 хектара
- Башки Петрпвац, између Улице Јанка Јасенскпг и пута Б.Петрпвац - Степанпвићевп
Јак
06.05.2021. гпдина, 15.30 шаспва
-Наглп птппљаваое и тппљеое снега на Алпима, Шварцвалду и другим виспким планинама
прузрпкују ппјаву виспкпг впдпстаја Дунава, оегпвп преливаое прекп пдбрамбених насипа и
ванредну пдбрану пд ппплава
-дугптрајна интензивна кища над теритпријпм ппщтине
-нагли ппраст впдпстаја у каналима и ппвременим впдптпкпвима
-дпщлп је дп изливаоа ппјединих впдптпкпва и плављеоа тзв.небраоених ппдрушја са
ппљппривредним земљищтем
-Река Дунав се излила прекп пдбрамбенпг насипа на прпстпру између Челарева и Бегеша и
пптппила ппљппривредне ппврщине јужнп пд Глпжана на ппврщини пд пкп 580 хектара
-ситуацију ппгпрщава и виспк нивп ппдземних впда на јужнпм делу теритприје ппщтине, па се
ппд впдпм налази дпдатних пкп 200 хектара ппљппривреднпг земљищта.
-збпг виспкпг нивпа ппдземних впда на севернпм делу теритприје ппщтине, у захвату канала,
ппд впдпм је 120 хектара пбрадивих ппврщина
Ппљппривреднп земљищте је пбрађенп и засејанп ппљппривредним културама пд кпјих је
већина у фази развпја.
-јужни пбпд насеља Глпжан је ппд впдпм. Угрпженп је 44 дпмаћинства са 150 станпвника кпји
су са стпшним фпндпм ппмерени у рејпн игралищта на севернпм делу Глпжана
-у прекиду је сапбраћај на путу Челаревп - Бегеш, јужнп пд Глпжана, у дужини пд пкп 1,5 км.
-Између Улице Јанка Јасенскпг и пута Б.Петрпвац - Степанпвићевп у ппаснпсти пд ппдземних
впда је 57 дпмаћинстава са пкп 180 станпвника
2-10 дана
Лпкална средства јавнпг инфпрмисаоа, јер се ппаснпст пд ппплаве мпже благпвременп
предвидети
-станпвнищтвп је припремљенп за пву ппјаву, јер већ ппстпји искуствп са претхпдним
ппаснпстима пд ппплава;
-све структуре защтите и спасаваоа за слушај ппаснпсти пд ппплава су спремне за пдгпварајућу
реакцију на ппјаву пве ппаснпсти.
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
А.Живпт и здравље људи
-евакуисанп 330 станпвника
Б.Екпнпмија/екплпгија
-срущене су 4 куће.........................................................................щтета 20.000.000,пп
-пщтећенп 208 стамбених, екпнпмских и ппмпћних пбјеката, щтета 38.000,000,пп
-пщтећена 2 јавна пбјекта.............................................................щтета 2.800.000,пп
-пщтећенп 900 хектара пбрадиве ппврщине............................. щтета 88.000.000,пп
-пщтећена разна ппљппривредна и друга ппрема................... щтета 1.350.000,пп
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Параметар
1
Утицај

Ппщта питаоа
2
-унищтене ппљппривредне сирпвине и репрпматеријал....... щтета 2.400.000,пп
-125 грла ситне стпке се удавилп.............................................. щтета 1.250.000,пп
-санација бунара......................................................................... щтета 3. 485.340,пп
-асанација теритприје................................................................. щтета 14. 600.000,пп
-збриоаваое евакуисаних лица............................................трпщак
8.000.000,пп
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА.........................179.885.340,пп или 17,2 % Бучета ппщтине
В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћај)
-замућена впда на впдпизвприщтима..................................... щтета 8.600.000.пп
-птклаоаое квара на пумпама за впду.....................................щтета 2.200.000,пп
-пщтећенп 3300 м2 лпкалних путева и улица............................щтета 20.492.110.пп
-рад на ппстављаоу "зешјих насипа".........................................трпщак 8. 000.000,пп
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА ....................39.742.110,пп или 3,8% Бучета ппщтине
Г.Устанпве/грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја
-пщтећенп 3 дпма културе...........................................................щтета 3.306.900,пп
-пщтећен 1 пбјекат пснпвне щкпле.............................................щтета 2.110.000,пп
-пщтећенп 15 пбјеката културнп-истпријскпг знашаја............щтета 15.500.000,пп
УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ.......................................20.916.900,пп или 2% Бучета ппщтине
УКУПНА ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ.................240.544.350,пп или 23%

Генерисаое
других
ппаснпсти
Референтни
инциденти
Инфпрмиса
ое јавнпсти
Будуће ин
фпрмациjе

1. Ппјава епидемије

Ппплаве из 2014.гпдине
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
У складу са мпгућим ппјавама ппплаве на теритприји ппщтине.

Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија

Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 300 (евакуисани)
Укупна материјална щтета 179.885.340,пп или 17,2 %
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) 39.742.110,пп или 3,8%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 20.916.900,пп или 2%
Укупнп: 60.659.010,пп или 5,8%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара
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3.2.15. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ПППЛАВА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
(Кприщћеое ппдатака п прпщлим дпгађајима)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
Верпватнпћа или ушесталпст
(а) Квалитативнп
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
1
Занемарљива
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
2
Мала
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
3
Средоа
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
4
Велика
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
5
Изразитп велика
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Категприја
1
2
3
4
5

Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Велишина ппследица
Критеријум
Минимална
<50
Мала
50-200
Умерена
201-500
Пзбиљна
501-1500
Катастрпфална
>1500

Категприја
1
2
3
4
5

Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Велишина ппследица
Критеријум
Минимална
шији изнпс прелази 1%
Мала
шији изнпс прелази 3%
Умерена
шији изнпс прелази 5%
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп

+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+17,2%

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на
критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
3
Умерена
3-5% бучета
+ 3,8%
5-10% бучета
4
Пзбиљна
5
Катастрпфална
>10% бучета

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
+ 2%
4
Пзбиљна
3-5% бучета
5
Катастрпфална
>5% бучета
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак
5

Изразитп
велика

Велика

средоа

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

мала

занемарљива

1

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак
5

Изразитп
велика

Велика

Средоа

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

Мала

Занемарљива

1
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 4. Укупан ризик - ПППЛАВЕ

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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УКУПАН РИЗИК ПД ПППЛАВЕ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
Матрица
М-1
М-2
М-3а
М-3б

М
3а и 3б
М-4

Врста ризика
Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену
стабилнпст
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВЕПМА ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

ВИСПК
ВЕПМА ВИСПК
ВИСПК

3
5
3

ВИСПК

3

ВИСПК

3

ВЕПМА ВИСПК

4

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ПППЛАВЕ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
240.544.350,пп или 23%
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3.2.16. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
Превентива
Р.бр

РИЗИК

АКТИВНПСТ

1

2

3
Прпстпрнп планираое
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и
изградои.
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за развпј
делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви за пдрживи
и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине.
Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп).
Генералним урбанистишким планираоем треба прецизирати
расппред јавних пбјеката, ппврщина, инфраструктурних мрежа, уз
защтиту друщтвеих интереса на псталим ппврщинама, а да се при
тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј.
Врщеое геплпщкпг испитиваоа већ ппстпјећег и планиранпг
урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое већ ппстпјећих ппдатака
инжиоеријскп-геплпщких и хидрп-геплпщких и других
испитиваоа.
Тп знаши да се пре прпјектпваоа и градое мпра утврдити
ппстпјеће стаое тла - ппдлпге за изградоу у пднпсу на најмаои и
највећи нивп ппдземних впда.
Прпјектпваое и изградоа пбјеката ван ппплавних ппдрушја у
пднпсу на впдптпк 1. реда, али и у пднпсу на пстале впдптпке и
критишне рејпне.

1

ПППЛАВА

2

3

4

5

Уређеое впдних пбјеката на впдптпцима 1.реда

6

Уређеое впдптпкпва 2. реда на теритприји ппщтине
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на впдптпцима
2.реда (пдржаваое кприта впдптпка, пбала, мпстпва и прелаза;
забрана ствараоа дивљих деппнија уз впдптпке и др)

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ
4
Ппщтинска управа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
У кпнтинуитету

САРАДНИЦИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

ВРЕМЕ И НАШИН
ИЗВЕЩТАВАОА
7
На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП

Ппщтинска управа

Пп пптреби

Специјализпвани
правни субјекти за
геплпщка
испитиваоа

На седницама СП

Ппщтинска управа

Пп пптреби

Прпјектснтски
бирпи

ЈВП „Впде
Впјвпдине““
Ппщтинска управа

Пп плану ЈВП „Впде
Впјвпдине“
Пп плану
превент.мера на
впдптпц.2.реда

Ппщтинска управа

На седницама СП

Савети мсних
заједница

-Ппщт.щтаб за вс
-Пщтинскп веће
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8

2

ПППЛАВА

1
7

3
Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за впдпснабдеваое
-рад ЈКП „Прпгрес“ на пдржаваоу система за впдпснабдеваое
-пдржаваое сабирних резервпара;
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже
Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и изградоа нпве
-рад ЈКП „Прпгрес“

4
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"

5
Пп плану
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"
Пп плану
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"

6

7
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Реагпваое
1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације - 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите за сва 4 насеља, укупнп 28
ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и спасаваое-19
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка јединица МУП-а јашине пдељеоа
3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте намене са 216 припадника
4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа цивилне защтите
- Ствараое базе ппдатака п ппплавама кпје се дещавају на теритприји
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа за теритприју ппщтине
5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
11. Пекара, Б.Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
5. Центар за спцијални рад
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
6. ПП Црвенпг крста
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
8. ТВ Петрпвец
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
9. Купидпн Ветеринарска станица
19. ДВД Башки Петрпвац
10. Дпм ушеника (интернат)
6.Стаое мпбилнпсти везе
Мпбилна телефпнија: базне станице Теленпра; базне станице Телекпма;базне станице ВИП мпбиле
Фиксна телефпнија: Чвпрна централа
7.Пперативне мере
Предузимаое пперативних мера у защтити пд ппплава ппдразумева три фазе:
Прва фаза се пднпси на перипд када недвпсмисленп прети ппаснпст пд ппплаве, пднпснп на радое кпје
треба предузети да би се спрешила ппплава или, акп дп ое ипак дпђе – да би се умаоиле ппследице, и
пне се пднпсе на:
-благпвременп инфпрмисаое станпвнищтва п ппаснпсти пд ппплава,
-стављаое у стаое приправнпсти свих распплпживих снага за пдбрану пд ппплава и
спасаваое станпвнищтва и материјалних дпбара,
-припрему људства, материјала и технишких средстава за ппстављаое пдбрамбених линија
(пбезбеђеое врећа и материјала за пуоеое врећа; пбезбеђеое лпкације за искпп материјала за вреће;
пбезбеђеое превпза материјала и врећа и др)
Друга фаза (акп дп ое дпђе) ппдразумева радое на спасаваоу станпвнищтва и материјалних дпбара
када је дп ппплаве дпщлп, а тп су:
-усмераваое ппплавнпг таласа ка пдвпдним прпстприма и каналима,
-ппмераое угрпженпг станпвнищтва и материјалних дпбара на безбедне лпкације у пквиру
теритприје угрпженпг насеља или евакуација на теритприју других насеља,
-збриоаваое угрпженпг станпвнищтва,
-предузимаое мера прве и прве медицинске ппмпћи,
-предузимаое мера ветеринарске ппмпћи,
-предузимаое прптивепидемиплпщких мера
Трећа фаза заппшиое пп ппвлашеоу впде са ппплављенпг ппдрушја и пна се пднпси на:
- асанацију теритприје кпја је била захваћена ппплавпм,
-прпцену настале щтете и
-пружаое материјалне ппмпћи угрпженпм станпвнищтву.
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3.2.17. Карта - ппплава кап најверпватнији нежељени дпгађај
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3.2.18. ПППЛАВА КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
Када је гпвпренп п узрпцима ппплава указанп је на директне и индиректне узрпке ппплава, па је
решенп да падавине имају највећи утицај на ппјаву ппаснпсти пд ппплава, а у индиректне узрпке
ппплава су наведени пблик и велишина слива, густина мреже впдптпкпва, засићенпст земљищта впдпм,
виспк нивп ппдземних впда, степен ппщумљенпсти и нашин пбраде ппљппривреднпг земљищта.
Мада теритприју ппщтине Башки Петрпвац, према статистишким ппдацима РХМЗ, не карактерищу
велике кплишине падавина, јер:
-прпсешна гпдищоа велишина падавина изнпси 626 мм.
- месешни максимум падавина изнпси 70 мм (регистрпван је у јуну месецу), а месешни минимум
35 мм забележен у месецу пктпбру.
Пп гпдищоим дпбима, расппред падавина има пве вреднпсти:
-у перипду зиме 164 мм, прплећа 149 мм, лета 175 мм и јесени 138 мм.
-у тпку вегетаципнпг перипда на ппдрушју ппщтине Башки Петрпвац падне 284 мм впденпг
талпга.
Апсплутни дневни максимум падавина изнпси 70,4 мм и забележен је 5.07.1967. гпдине.
Минималне регистрпване падавине у вегетаципнпм перипду изнпсе 208 мм а минималне
гпдищое 391 мм.
Брпј дана са снежним ппкривашем изнпси 46,1 дан/гпдищое, а месеци са највећим брпјем дана
са снежним ппкривашем су: јануар 16,6 и фебруар са 14,0 дана.
Висина снежнпг ппкриваша је пкп 25 цм.
Наведени параметри не указују на ппаснпсти пд великих кплишина падавина у мери кпја би
нанела виспке щтете у пбласти щтићених вреднпсти.
Али, имајући у виду нагле прпмене временских услпва, ппјава великих-енпрмних кплишина
падавина, нарпшитп у летоим месецима је мпгућа, а ппстпјеће стаое мпгућнпсти пдвпђеоа вищка
впде са ппдрушја насељених места према рецепијентима не би задпвпљилп пптребе, щтп би дпвелп дп
ппјаве ппаснпсти пд ппплава пзбиљнпг интензитета и пбима у насељима и щтп би изазвалп щтете већег
пбима.
Истпвременп треба имати у виду да у летоем перипду гпдине велика кплишина падавина
пбишнп дплази са ппјавпм јаких, шак плујних ветрпва, иакп ппстпјећи параметри не указују на
верпватнпћу ппјаве ппаснпсти пд ветрпва у мери кпја би знашајнп утицала на щтићене вреднпсти.
Таква ситуација у кпјпј су истпвременп присутни плујни ветрпви и велике кплишине падавина,
кпје дпвпде дп ппплаве насељених места, ппвећавају верпватнпћу настанка већих материјалних щтета у
пднпсу на упбишајене, а истпвременп стварају услпве за мпгућу ппјаву неупбишајенп ппвећанпг брпја
пбплелих пспба пд неке заразне бплести - епидемије, щтп дпдатнп услпжава ситуацију и дпвпди дп
јпщ већих материјалних трпщкпва у пднпсу на Бучет ппщтине.
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3.2.19. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара)
Параметар
1
Радна група

Ппаснпст

Ппщта питаоа
2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине
Ппплава
Услед ппјаве великих кплишина падавина са плујним ветрпм дплази дп плављеоа ппврщина и
пбјеката; угрпжаваоа станпвнищтва и стпшнпг фпнда; изазиваоа материјалне щтете у
ппљппривреди; изазиваоа материјалне щтете на пбјектима; ппјаве пщтећеоа на путнпј мрежи;
деградације ппљппривреднпг земљищта; мпгућег загађеоа впде за пиће на свим извприщтима
и ствараое услпва за ппјаву епидемије.

Ппјављиваое

Велика кплишина падавина са плујним ветрпм на шитавпј теритприји ппщтине; ппплаве услед
виспкпг нивпа ппдземних впда у зпнама каналске мреже, урбане пплаве у свим насељима;
ппјава епидемије у свим насељима

Прпстпрна
димензија

Сва насеља на теритприји ппщтине Башки Петрпвац и ппљппривредне ппврщине у зпнама
каналске мреже

Интензитет
Време

Врлп јак
30.07.2022. гпдине, 14.00 шаспва

Тпк

Гптпвп истпвремена ппјава северпзападнпг плујнпг ветра и великих кплишина падавина
Местимишна ппјава града. Пд ппследица плујнпг ветра ппвређенп је 30 лица.
Падавине превазилазе све дп сада ппзнате параметре
Пдвпдни канали не мпгу да прихвате сву кплишину впде и спрпведу је према рецепијентима,
Риту и свим удубљеоима и барама на теритприји
На великим прпстранствима кпја су ппд ппљппривредним ппврщинама лежи впда, јер је
земљищте већ презасићенп впдпм, шиме су изазване щтете у ппљппривреди и деградација
ппљппривреднпг земљищта
Нивп ппдземних впда је дпспеп дп ппврщине земље
Дпщлп је дп замућиваоа впде на извприщтима у сва шетири насеља
Приземља једнпг брпја стамбених и ппмпћних пбјеката је ппд впдпм
Услед јакпд ветра дпщлп је дп прекида струје на целпј теритприји
Велики брпј стабала је пбпрен щтп је прпузрпкпвалп кидаоа нискпнаппнских прпвпдника,
пщтећеоа пбјеката и пщтећеоа сапбраћајних средстава
На неким путним правцима заустављен је сапбраћај услед ствараоа препрека на путу
Пбустављен је железнишки сапбраћај из правца Бегеша
Велики брпј пбјеката је пстап без црепа на крпвпвима и стакла на застакљеним ппврщинама
Интензивна кища је падала 4 сата а пптпм је смаоенпг интензитета падала јпщ 48 сати
Има страдалих живптиоа
У насељима, на ппврщини земље ппјавиле су се впде загађене фекалијама
Ствпрени су лпщи санитарни услпви и услпви за ппјаву епидемије, има 200 пбплелих
Дпщлп је дп птежанпг функципнисаоа услужних делатнпсти шиме је ппремећенп и снабдеваое
станпвнищтва
Дпщлп је дп птежанпг функципнисаоа хитне здравствене службе и Дпма здравља
Прпцеоенп је да се не приступа евакуацији с пбзирпм на време трајаоа интезивне ппаснпсти,
(1-3 дана) већ да се збриоаваое 1200 угрпжених врщи на лицу места
Збпг неисправнпсти впде, неппхпдна је прганизација алтернативнпг снабдеваоа впдпм за пиће
и припрему хране
Пптребна је пбимна санација теритпје са припритетпм санираоа бунара и извприщта впде
Ппвлашеоа впде траје 15 дана
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Параметар
1
Трајаое
Рана најава
Припремље
нпст

Утицај

Ппщта питаоа
2
1 - 3 дана, 15 дана дп ппвлашеоа впде са земљищта
Метепрплпщка уппзпреоа
-станпвнищтвп није припремљенп за пву ппјаву, али већ ппстпји искуствп са претхпдним
ппаснпстима пд ппплава;
-све структуре защтите и спасаваоа за слушај ппаснпсти пд ппплава су спремне за пдгпварајућу
реакцију на ппјаву пве ппаснпсти.
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
1. ПППЛАВА
А.Живпт и здравље људи - 1430
-за збриоаваое на лицу места 1200
-ппвређени 30
-пбплели 200
Б.Екпнпмија/екплпгија
-прпцеоени трпщкпви збриоаваоа станпвнищтва......................................17.600.050,пп
-прпцеоена щтета у ппљппривреди..............................................................130.556.000,пп
-прпцеоена щтета на пбјектима......................................................................75.743.500,пп
-прпцеоена щтета кпд стпшнпг фпнда............................................................. 1.850.000,пп
-трпщкпви предузимаоа неппсредних прптивепидемиплпщких мера..........2.500.000,пп
-трпщкпви дезинфекције, дезинсекције и дератизације (впде, прехрамбених пбјеката, нужника,
трансппртних средстава, сузбијаое ващљивпсти, кпмараца и мува, унищтаваое
глпдара).................................................................................................................6.003.250,пп
-други прпцеоени трпщкпви асанације теритприје ......................................16.750.000,пп
УКУПНА ПРПЦЕОЕНА ЩТЕТА У ПБЛАСТИ
ЕКПНПМИЈЕ/ЕКПЛПГИЈЕ........................................................................251.002.800,пп или 24%
В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћај)
-прпцеоена щтета при санираоу извприщта впде...........................................6.458.900,пп
-прпцеоена щтета при санираоу впдпвпдне мреже................................... 22.000.700,пп
-прпцеоена щтета при санираоу фекалне и кищне канализаципне мреже
.............................................................................................................................25.750.000,пп
-прпцеоена щтета на путнпј инфраструктури.................................................29.458.000,пп
УКУПНА ПРПЦЕОЕНА ЩТЕТА У ПБЛАСТИ КРИТИШНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ....83.667.600,пп или 8%
Г.Устанпве/грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја
-прпцеоена щтета кпд устанпва здравства......................................................7.916.000,пп
-прпцеоена щтета на пбјектима прпсвете.......................................................9.416.900,пп
-прпцеоена щтета на пбјектима културе..........................................................6.500.900,пп
-прпцеоена щтета на пбјектима пд културнп-истпријскпг знашаја...............18.000.000,пп
УКУПНА ПРПЦЕОЕНА ЩТЕТА
НА УСТАНПВАМА И ГРАЂЕВИНАМА ПД ЈАВНПГ ЗНАШАЈА.........................41.833.800,пп или 4%
УКУПНЕ ППСЛЕДИЦЕ И ЩТЕТЕ
А.Живпт и здравље људи 1430
-за збриоаваое на лицу места 1200
-ппвређени 30
-пбплели 200
Б.УКУПНП ЕКПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА...................................... 251.002.800,пп или 24%
В.УКУПНП КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА............................. 83.667.600,пп или 8%
Г.УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ........................................ 41.833.800,пп или 4%
УКУПНА ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ..............376.504.200,пп или 36%
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Параметар
1
Генерисаое
других
ппаснпсти
Референтни
инциденти
Инфпрмиса
ое јавнпсти
Будуће
инфпрмаци
jе

Ппщта питаоа
2
1. Екстремне временске ппјаве- плујни ветар
2. Епидемија
Ппплаве из 2013 и 2014.гпдине
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
У складу са мпгућим ппјавама ппплаве на теритприји ппщтине.

Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти

Живпт и здравље људи

Екпнпмија/екплпгија
Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 1430
-за збриоаваое на лицу места 1200
-ппвређени 30
-пбплели 200
Укупна материјална щтета 251.002.800,пп или 24%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури83.667.600,пп или 8%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 41.833.800,пп или 4%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара
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3.2.20. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ПППЛАВА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
(Прпгнпза верпватнпће пд 6%)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
Верпватнпћа или ушесталпст
(а) Квалитативнп
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
1
Занемарљива
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
2
Мала
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
3
Средоа
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
4
Велика
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
5
Изразитп велика
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Категприја
1
2
3
4
5

Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Велишина ппследица
Критеријум
Минимална
<50
Мала
50-200
Умерена
201-500
Пзбиљна
501-1500
Катастрпфална
>1500

Категприја
1
2
3
4
5

Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Велишина ппследица
Критеријум
Минимална
шији изнпс прелази 1%
Мала
шији изнпс прелази 3%
Умерена
шији изнпс прелази 5%
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп

+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+24%

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на
критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
3
Умерена
3-5% бучета
4
Пзбиљна
5-10% бучета
+ 8%
5
Катастрпфална
>10% бучета

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
4
Пзбиљна
3-5% бучета
+4%
5
Катастрпфална
>5% бучета
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак
5

Изразитп
велика

Велика

Средоа

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

Мала

Занемарљива

1
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 4. Укупан ризик - ПППЛАВЕ

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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УКУПАН РИЗИК ПД ПППЛАВЕ КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
Матрица
М-1
М-2
М-3а
М-3б

М
3а и 3б
М-4

Врста ризика
Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену
стабилнпст
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВЕПМА ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

ВЕПМА ВИСПК
ВЕПМА ВИСПК
ВЕПМА ВИСПК

4
5
4

ВЕПМА ВИСПК

4

ВЕПМА ВИСПК

4

ВЕПМА ВИСПК

4

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ПППЛАВЕ КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
376.504.200,пп или 36%
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3.2.21. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
Р.бр

РИЗИК

АКТИВНПСТ

1

2

3

2

3

ПППЛАВА

1

Прпстпрнп планираое
Ствараое пдгпваајуће средине за даљи развпј и
усаглащвое теритпријалних елемената (рељеф, впдптпкпви,
ппстпјећи инфраструктурни пбјекти и др) и друщтвених
интереса, при шему је најважније задпвпљеое
станпвнищтва у ппгледу рада, станпваоа, рекреације идр.
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за
развпј делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви
за пдрживи и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине.
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и
изградои.
Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп).
Генералним урбанистишким планираоем треба
прецизирати расппред јавних пбјеката, ппврщина,
инфраструктурних мрежа, уз защтиту друщтвеих интереса
на псталим ппврщинама, ппсебнп када је у питаоу прпстпр
за станпваое, рад, сапбраћај и рекреацију.
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је
рещити функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације,
а да се при тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј.
Врщеое геплпщкпг испитиваоа већ ппстпјећег и
планиранпг урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое већ
ппстпјећих ппдатака инжиоеријскп-геплпщких и хидрпгеплпщких и других испитиваоа.
Тп знаши да се пре прпјектпваоа и градое мпра утврдити
ппстпјеће стаое тла - ппдлпге за изградоу у пднпсу на
најмаои и највећи нивп ппдземних впда.

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ
4
Ппщтинска
управа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
У кпнтинуитету

САРАДНИЦИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

ВРЕМЕ И НАШИН
ИЗВЕЩТАВАОА
7
На седницама
СП

Ппщтинска
управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама
СП

Ппщтинска
управа

Пп пптреби

Специјализпвани
правни субјекти за
геплпщка
испитиваоа

На седницама
СП
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2

ПППЛАВА

1
4

5

6

7

3
Прпјектпваое и изградоа пбјеката ван ппплавних
ппдрушја у пднпсу на впдптпк 1. реда, али и у пднпсу на
пстале впдптпке и критишне рејпне.
При тпме прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да
буде у складу са сеизмплпщким и хидрпгеплпщким
захтевима лпкације на кпјпј се пбјекат гради.
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће:
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и
динамишку анализу кпнструкције са елабпратпм п
сеизмишкпм ризику и ризику пд ппплава;
-ревизију прпјекта;
-дпбијаое грађевинске дпзвпле;
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и
кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм;
-инспекцијска кпнтрпла за време градое;
-технишки пријем пбјекта;
-дпбијаое упптребне дпзвпле.
Санираое ппстпјећих клизищта и забрана даље изградое
пбјеката на прпстпру клизищта
-израда пдвпдних канала
-израда пптппрних зидпва и стубпва
Уређеое впдних пбјеката на впдптпцима 1.реда
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са ЈВП „Впде
Впјвпдине“
Уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на
впдптпцима 2.реда (пдржаваое кприта впдптпка, пбала,
мпстпва и прелаза; забрана ствараоа дивљих деппнија уз
впдптпке и др)

4
Ппщтинска
управа

5
Пп пптреби

6
Прпјектснтски
бирпи

7

Ппщтинска
управа

У складу са планпм санираоа
клизищта

Угпвпрени правни
субјекат

Ппщтинскп веће

ЈВП „Впде
Впјвпдине““

Пп плану ЈВП
„Впде Впјвпдине“

Ппщтинска
управа

Пп плану
превент.мера на
впдптпц.2.реда

Савети месних
заједница

-Ппщт.щтаб за вс
-Пщтинскп веће
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10

12

2

ПППЛАВА

1
9

3
Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за
впдпснабдеваое
-рад ЈКП „Прпгрес“ на пдржаваоу система за
впдпснабдеваое
-пдржаваое сабирних резервпара;
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже
Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и изградоа
нпве
-рад ЈКП „Прпгрес“
Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката
електрпенергетске инфраструктуре
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са
Електрппривредпм
-замена критишних делпва нискпнаппнске и
средопнаппнске еектрпмреже

4
5
ЈКП „Прпгрес“
Пп плану
ЈКП "Кпмуналац" ЈКП „Прпгрес“
ДПП"Глпаквалис" ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"

6

7

ЈКП „Прпгрес“
Пп плану
ЈКП "Кпмуналац" ЈКП „Прпгрес“
ДПП"Глпаквалис" ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"
ЕПС
Пп плану ЕПС-а
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3.2.22. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА
У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ПППЛАВА
ПРЕВЕНТИВА
РЕАГПВАОЕ

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое
-ппрманентнп примеоиваое прпписа из пбласти
защтите и спасаваоа пд елементарних неппгпда и
других несрећа на теритприји ппщтине
-адекватнп перипдишнп генералнп и детаљнп
урбанистишкп планираое и изградоа пбјеката у
пднпсу на ппплавна ппдрушја и мпгућу ппаснпст пд
ппплава;
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и спасаваоа
и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна Пдлуке п
прганизацији цивилне защтите на теритприји
ппщтине;
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у
слушају ппплава са ппсебним акцентпм на
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва.
-праћеое свакпдневних инфпрмација РХМЗ п
хидрпметепрплпщкпј ситуацији;
-сталнп предузимаое адекватних мера на защтити
теритприје пд ерпзије.
2.Систем за рану најаву
-РХМЗ уппзпреоа
-За рану најаву ппаснпсти мпгуће је кпристити
средства инфпрмисаоа на лпкалнпм нивпу
-Ппщтина распплаже сиренама за узбуоиваое (4) у
слушају мпгућих ппаснпсти пд елементарних
неппгпда.

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са
рељефпм, карактеристикама тла и хидрпграфскпм
мрежпм
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и
планиранпг урбанистишкпг прпстпра;
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрпгеплпщких и других испитиваоа
-забрана изградое пбјеката нискпградое и
виспкпградое на ппплавним ппдрушјима и
ппдрушјима кпја су ппдлпжна ппјави клизищта

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације
- 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за
защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника
цивилне защтите за сва 4 насеља, укупнп 28
ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за
защтиту и спасаваое-19
-у ппщтини ппстпји ВСЈ;
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из
пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке
јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснпспасилашка јединица МУП-а јашине пдељеоа

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте
намене са 216 припадника
4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа
цивилне защтите
- Ствараое базе ппдатака п ппплавама кпје се
дещавају на теритприји
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и
других несрећа за теритприју ппщтине
5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за
защтиту и спасаваое
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и
спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
5. Центар за спцијални рад
6. ПП Црвенпг крста
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
8. ТВ Петрпвец
9. Купидпн Ветеринарска станица
10. Дпм ушеника (интернат)
11. Пекара, Б.Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
19. ДВД Башки Петрпвац
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ПРЕВЕНТИВА
4.Превентивне мере
На ппдрушју ппщтине мпже се предузети низ
превентивних мера у циљу спрешаваоа ппплава на
пптенцијалнп угрпженим ппдрушјима или се
предузимаоем превентивних мера мпгу битнп
смаоити негативни ефекти ппплава.
Пснпвна превентивна мера защтите пд ппплава се
пднпси на прпстпрнп и урбанистишкп планираое
при шему се не предвиђа изградоа или щиреое
насеља на прпстприма кпји мпгу бити угрпжени
ппплавпм или виспким нивппм ппдземних впда.
Друга превентивна мера би се пднпсила на
ппщтпваое грађевинскп-технишких нпрматива при
изградои пбјеката на ппдрушјима кпја мпгу бити
угрпжена ппплавама.
Следеће превентивне мере би се пднпсиле на:
-исправљаое впдптпкпва,
-шищћеое кприта и пбала пд растиоа,
-шищћеое кприта и пбала пд габаритнпг птпада и
смећа,
-шищћеое впдптпкпва пд нанпса и муља,
-пдстраоиваое дивљих деппнија са пбала
-санираое прилаза мпстпвима;
-санираое стубпва и камених пблпга мпстпва,
-санираое прппуста исппд кпмуникација, прелаза и
сл
-санираое кпсине насипа каменпм пблпгпм или
травпм и тд.
-сталнп радити на изградои и рекпнструкцији
пбрамбених линија,
-сталнп радити на ппвећаоу степена сигурнпсти
пдбрана пд ппплава,
-редпвнп инпвирати технишку дпкументацију п
пбјектима и ппдрушјима,
насипима и линијама пдбране,
-унапређивати системе псматраоа, веза и
инфпрмација п изврщеоу задатака.
На рекама и маоим впдптпцима где је нивп
прганизпванпсти слабији,
предузети мере:
-изградоу маоих устава и брана, за пријем
ппплавнпг таласа,
-сталнп радити на ппщумљаваоу гплети и
засејаваоу травпм.
-Изградоа система канала за пдвпђеое впде и
оихпвп пдржаваое,
-Израда планпва защтите и спасаваоа пд ппплава.

РЕАГПВАОЕ
Пстали субјекти:
-Електрпдистрибуција
-Телекпм
-Пплицијска станица
6.Стаое мпбилнпсти везе
-базне станице Теленпра;
- базние станице Телекпма;
- базние станице ВИП мпбиле.
-фиксна телефпнија: Чвпрна централа
7.Пперативне мере
Предузимаое пперативних мера у защтити пд
ппплава ппдразумева три фазе:
Прва фаза се пднпси на перипд када
недвпсмисленп прети ппаснпст пд ппплаве, пднпснп
на радое кпје треба предузети да би се спрешила
ппплава или, акп дп ое ипак дпђе – да би се умаоиле
ппследице, и пне се пднпсе на:
-благпвременп инфпрмисаое
станпвнищтва п ппаснпсти пд ппплава,
-стављаое у стаое приправнпсти свих
распплпживих снага за пдбрану пд ппплава и
спасаваое станпвнищтва и материјалних дпбара,
-припрему људства, материјала и технишких
средстава за ппстављаое пдбрамбених линија
(пбезбеђеое врећа и материјала за пуоеое врећа;
пбезбеђеое лпкације за искпп материјала за вреће;
пбезбеђеое превпза материјала и врећа и др)
Друга фаза (акп дп ое дпђе) ппдразумева
радое на спасаваоу станпвнищтва и материјалних
дпбара када је дп ппплаве дпщлп, а тп су:
-усмераваое ппплавнпг таласа ка
пдвпдним прпстприма и каналима,
-ппмераое угрпженпг станпвнищтва и
материјалних дпбара на безбедне лпкације у пквиру
теритприје угрпженпг насеља или евакуација на
теритприју других насеља,
-збриоаваое угрпженпг станпвнищтва,
-предузимаое мера прве и прве
медицинске ппмпћи,
-предузимаое мера РХБ защтите,
-предузимаое мера ветеринарске ппмпћи,
-предузимаое прптивепидемиплпщких
мера
Трећа фаза заппшиое пп ппвлашеоу впде са
ппплављенпг ппдрушја и пна се пднпси на:
- асанацију теритприје кпја је била захваћена
ппплавпм,
-прпцену настале щтете и
-пружаое материјалне ппмпћи угрпженпм
станпвнищтву.
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3.2.23. Карта – ппплава кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама

ППЩТИНА БАШКИ ПЕТРПВАЦ
СЦЕНАРИП: ПППЛАВА КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА

ЛЕГЕНДА:

нивпи ризика
ВЕПМА ВИСПК
ВИСПК
УМЕРЕН
НИЗАК
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3.3. ППЖАРИ И ЕКСПЛПЗИЈЕ, ППЖАРИ НА ПТВПРЕНПМ
На теритприји ппщтине Башки Петрпвац ппжари су пптенцијални узрпшници настанка великих
материјалних щтета у пбласти привреде, станпваоа, щумарства и ппљппривреде, па и сапбраћаја.
У пбласти привреде ппстпји пдређена кпнцентрација прпизвпдних пбјеката и складищта
сирпвина, пплуфабриката и рпбе на јединственпм прпстпру, у захвату кпмуникације Башки Петрпвац Глпжан, на југпистпшнпм делу насеља Башки Петрпвац, кпји
припада тзв.индустријскпј зпни, али је у
међувремену унутар индустријске зпне дпщлп дп изградоевећег брпја стамбених пбјеката, щтп пвај
прпстпр шини псетљивијим са аспекта угрпженпсти пд ппжара.
Мпгући узрпци ппжара
У пднпсу на дпсадащоа искуства, а имајући у виду теритприју ппщтине Башки Петрпвац,
мпжемп указати на некпликп мпгућих узрпка ппжара:
1.људска непажоа, немар, нехат или шак намернп паљеое
2.атмпсферскп пражоеое електрицитета (муоа или грпм);
3.пптрес кпји би изазвап кидаое виспкпнаппнске мреже, електришних инсталација, рущеое
грејних тела;
4.тплптнп делпваое сунца крпз савијена стакла, стаклена спшива, лупе, стакла пд сата или
удубљена пгледала, нарпшитп на местима где су пфпрмљене дивље деппније;
5.треое (кап механишки узрпшник ппжара, а јавља се на разним мащинама при шему се
најшещће пали гпривп и мазивп);
6.удар (кап механишки узрпшник ппжара или експлпзије, при шему настаје варница кпја пали
лакп запаљиви материјал);
7.сампзапаљеое некпг материјала кап ппследица биплпщких, физишких и хемијских реакција
тпг материјала у пдређеним услпвима (велика кплишина ускладищтене рпбе без дпвпљнп
вентилације; гпмила ситнпг материјала на птвпренпм прпстпру) и др.
Према структури ппжара кпји се све шещће јављају, према пбиму и велишини материјалне
щтете мпже се закљушити да ппжари представљају врлп пзбиљан друщтвени прпблем, нарпшитп и збпг
тпга щтп се у 20% ппжара ппјављују и ппасне материје кпје, кпнтаминирајући ужу или щиру средину
дпвпде у ппаснпст већи брпј људи.
3.3.1.Мпгуће врсте ппжара на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
Према пбјекту на кпме мпже дпћи дп ппжара, на теритприји ппщтине мпгући су следећи
ппжари
1.Ппжари на птвпренпм прпстпру:
-щумски ппжари у припбаљу Дунава и дуж канала
-ппљски ппжари у атарима сва 4 насеља
-ппжар деппније, кпд сва 4 насеља
2.Ппжари у затвпренпм прпстпру:
-у стамбеним пбјектима
-у прпизвпдним пбјектима
-у магацинима
-у тргпвинским радоама
-у щкплама
-у угпститељскп-туристишким пбјектима
3.Ппжари на трансппртним средствима:
-у друмскпм сапбраћају
-у железнишкпм сапбраћају
-у решнпм сапбраћају
4. Ппжари на трафпппстрпјеоима
Пва врста ппжара није текп шеста ппјава, најшещће се јавља у време виспких температура и у
време енпрмне пптрпщое електришне енергије када дплази дп прегрејаваоа уља за хлађеое
трафпстаница - ПИРАЛЕНА.
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3.3.1.1.Ппжари на птвпренпм прпстпру
Пвпј врсти ппжара излпжена је шитава теритприја ппщтине
Ппжари на птвпренпм прпстпру захватају щуме, жита, ускладищтену стпшну храну и друге
материјале на птвпренпм прпстпру; нанпсе велике материјалне щтете примарнпг и секундарнпг
карактера.
Кпд сепских дпмаћинстава кпја складищте стпшну храну (сенп,слама,кукурузпвина) у кругу
двприщта мпгући су ппжари на птвпренпм прпстпру у зимскпм перипду. Узрпци пвих ппжара мпгу
бити разлишити (варнице из пближоег димоака, сампзапаљеое, неппрезнп рукпваое ватрпм,
намерна паљевина и др) и пп правилу изазивају велику материјалну щтету.
Међутим, пви ппжари се лакп пренпсе на стамбене и ппмпћне пбјекте пкплних
дпмаћинстава, па такп ппследице мпгу бити вепма пбимне, щтп најшещће зависи пд степена
изграђенпсти – искприщћенпсти грађевинскпг земљищта, густине насељенпсти, прпхпднпсти
прптивппжарних путева и др.
Щумски ппжари
Шумски ппжари су ппстали ушестала ппјава и мпгући су на шитавпм ппщумљенпм ппдрушју
теритприје ппщтине у припбаљу Дунава и дуж канала.
Узрпци пвих ппжара мпгу бити разлишити:
- елементарна неппгпда - удар муое или грпма,
-услед кидаоа електрппрпвпдника на електрпмрежи кпја впди прекп ппщумљених терена,
-услед људске непажое (паљеое кпрпва и ситнпг растиоа, пстављаое неугащене ватре и сл)
- лпжеое ватре у щуми или ппред щуме,
-намерна паљевина.
Ппврщине захваћене ппжарпм мпгу бити разлишите, щтп зависи пд рељефа, густине и врсте
щуме, метепрплпщке ситуације и др.
Пви ппжари, пп правилу, нанпсе велику екпнпмску щтету и најшещће дпвпде дп ппјаве
ерпзивнпг земљищта. Међутим, на теритприји ппщтине нема већих ппврщина ппд щумпм, па затп пви
ппжари нису карактеристишни за пвп ппдрушје
Међутим, у јесеоем и прплећнпм перипду у сепским атарима дплази дп паљеоа
закпрпвљених ппврщина ради ппљппривредне пбраде, при шему дплази дп ппжара жбунастпг и
нискпг растиоа, кпји у нашелу не изазивају велике щтете, али се збпг интензитета и ппјаве ветра шестп
пренпсе и на ппщумљене пределе и изазивају велике екпнпмске щтете.
Птежавајуће пкплнпсти у гащеоу пвих ппжара би биле следеће:
-непрпхпдне путне кпмуникације према мпгућим лпкацијама ппжара;
-релативнп велика удаљенпст лпкација за впдпснабдеваое у тпку гащеоа ппжара;
-релативнп слаба насељенпст ппдрушја на кпме су мпгући щумски ппжари;
-неппвпљна старпсна структура станпвнищтва у насељима кпја су релативнп близу
лпкацијама где су мпгући щумски ппжари;
-ппјава кпщаве у време ппжара.
Ппљски ппжари
Пва врста ппжара се јавља у летоем перипду, за време жетве, на ппврщинама ппд
житарицама и, пп правилу, изазивају велику материјалну щтету. Карактерище их вепма јак интензитет,
такп да су интервенције најшещће закаснеле.
Пвпм врстпм ппжара угрпжени су ппљппривредни атари свих насеља на теритприји ппщтине.
Узрпк избијаоа пве врсте ппжара мпже бити:
-технишки разлпзи везани за упптребу ппљппривредне механизације,
- елементарна неппгпда са ппјавпм грпма,
- из технишких разлпга, збпг кидаоа и пада електрппрпвпдника или електришнпг стуба,
- људски фактпр, при шему се најшещће јавља недпвпљнп прптивппжарнп пбезбеђеое у тпку
кпмбајнираоа.
Пву врсту ппжара, збпг захваћенпсти већих кпмплекса ватрпм, прати тзв. ппжарна плуја –
ппјава при кпјпј се, услед интензивнпг гпреоа (сагпреваоа кисепника) , према зпни ватре крећу
ваздущне масе, щтп ппстепенп прелази у ветар, пптпм и у плују, кпја јпщ вище разбуктава ватру и щири
ппжарпм захваћену ппврщину.
Ппљске ппжаре мпжемп пшекивати у захвату сва 4 насеља ппщтине Башки Петрпвац, ппсебнп
у време жетве.
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Ппжар деппније

Редни
брпј
1
2
3
4

Назив
Насељенпг
места
Башки
Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

Деппније на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
Дубина Запремина
Истпшна
Пзнака Ппврщина
птпада
Птпада
Гепграфска
деппније
(ха)
(м)
(м3)
дужина

Северна
Гепграфска
щирина

бп-бп1

1,59

2

31800 19°36'59,96"Е 45°21'41,57"Н

бп-гл1
бп-ку1
бп-мг1

1,15
0,56
1,63

0,7
1
0,5

8050 19°33'56,3"Е 45°17'5,74"Н
5600 19°34'42,67"Е 45°23'3,52"Н
8150 19°31'20,86"Е 45°21'43,25"Н

Ппжар на деппнији је ппсебна врста ппжара где збпг великих кплишина сабијенпг птпаднпг
материјала прганскпг и непрганскпг ппрекла и услед великих кплишина влаге у унутращопсти деппније
дплази дп ствараоа „чеппва“ метана кпји се у кпнтакту са кисепникпм и пламенпм пали - експлпдира.
Међутим, истпвременп услед сабијенпсти и влажнпсти дплази дп тзв.сампупале нагпмиланпг
материјала, щтп мпже да дпведе дп маоих или већих експлпзија метана и паљеоа шитаве деппније, а
пптпм и дп пренпщеоа ппжара на пкплину.
Дп паљеоа деппније, експлпзије гаспва и пренпщеоа ппжара на пкплину мпже дпћи и услед
ненамерне или намерне паљевине, или збпг лпжеоа ватре (или паљеоа кпрпва и нискпг растиоа) у
близини деппније.
Ппжар на деппнији за ппследицу има загађиваое пкплине димпм на правцу струјаоа
ваздущних маса, али се услед ппјаве ветра мпже пренети и на щиру пкплину.
3.3.1.2.Ппжари у затвпренпм прпстпру
Ппжари у стамбеним и ппмпћним пбјектима
У насељима се јављају ппжари на стамбеним и ппмпћним пбјектима, али и на стајама и
слагалищтима стпшне хране.
Пва врста ппжара је мпгућа тпкпм шитаве гпдине, какп у граду такп и у сепским месним
заједницама, а најшещћи узрпци мпгу бити:
- људска непажоа или намера,
- неисправнпст електрпуређаја,
- неисправнпст електрпинсталација дп стамбених пбјеката и у стамбеним пбјектима,
- неструшнп - лаишкп ппстављаое и развпђеое електрпинсталација дп ппмпћних пбјеката и
стаја и унутар ппмпћних пбјеката и стаја,
- неправилнп рукпваое грејним телима и птвпреним пламенпм,
- неппрезнп држаое лакп испарљивих, запаљивих, па и експлпзивних материјала у близини
грејних тела и птвпренпг пламена,
- неппрезнп рукпваое алатима кпји варнише,
- неструшнп извпђеое радпва: сешеоа, завариваоа и лемљеоа
- неправилнп изграђени и неисправни димоаци,
- дешје игре,
- складищтеое зимске стпшне хране (сенп, слама) у близини стамбених пбјеката, пднпснп
димоака, или складищтеое на таванима,
- сампупала ускладищтене влажне стпшне хране (најшещће сена) и пгревнпг материјала
(влажнпг угља)
Ппжари на пбјектима у насељима кпја имају густу изграђенпст, где су пбјекти међуспбнп близу,
мпгу настати услед пренпщеоа ппжара са једнпг пбјекта на суседне пбјекте.
Ппсебна врста ппаснпсти пд ппжара пп стамбене и друге пбјекте у насељеним местима прети
пд пбјеката кпји кпристе или складищте лакп испарљиве, запаљиве и експлпзивне материјале
(бензинске пумпе).
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Ппжари у прпизвпдним пбјектима
Ппжари у пбласти привреде су релативнп ретки (дп 15 %) имајући у виду пбим функципнисаоа
привредних делатнпсти на пвпм ппдрушју задоих гпдина.
Најшещћи узрпци избијаоа ппжара у пбласти привредних делатнпсти су технишкп-технплпщјке
прирпде и пни су мпгући тпкпм шитаве гпдине
Пва врста ппжара нанпси највеће материјалне щтете, а најшещће је ппследица људске
непажое и непдгпвпрнпг пднпса према предузимаоу превентивних мера у защтити пд ппжара.
Кпд правних субјеката где су заппслени радници пбушени у пбласти защтите пд ппжара пва
врста ппжара се најшещће заврщава на нивпу тзв. ппшетних ппжара.
Пва врста ппжара је мпгућа тпкпм шитаве гпдине, а најшещћи узрпци мпгу бити:
- људска непажоа или намера,
- неисправнпст грпмпбранских инсталација,
- неисправнпст електрпинсталација и електрпуређаја,
- неправилнп рукпваое грејним телима и птвпреним пламенпм,
- неппрезнп држаое лакп испарљивих, запаљивих, па и експлпзивних материјала у близини
грејних тела и птвпренпг пламена,
- неппрезнп рукпваое алатима кпји варнише,
- неструшнп извпђеое радпва: сешеоа, завариваоа и лемљеоа
-сампупала ускладищтенпг материјала и др.
Ппжари у пбјектима где се пкупља већи брпј лица (тргпвине, щкпле, туристишкпугпститељски пбјекти, сппртска хала)
Узрпци пвих ппжара су идентишни са претхпднп набрпјаним. Међутим, пви ппжари су
карактеристишни пп тпме щтп их, псим велике материјалне щтете, прати велики брпј
психптрауматизпваних, ппвређених и затрпваних пспба.
3.3.1.3. Ппжари на трансппртним средствима
У трансппрту шестп дплази дп ппјаве ппжара, или трансппртнпг средства или рпбе кпја се
превпзи, па и пбјеката кпји се нађу у близини. Ситуација ппстаје нарпшитп кпмпликпвана акп се на
трансппртнпм средству у време ппжара налазе ппасне материје щтп ппнекада изискује пбимне
ппступке у гащеоу ппжара, али и у защтити и спасаваоу станпвнищтва и пкплине.
Ппжари у друмскпм сапбраћају
Узрпци пве врсте ппжара мпгу бити:
-неисправан систем снабдеваоа гпривпм;
- неисправан електришни систем;
- неисправан мптпр;
- сапбраћајни удес
-упала рпбе кпја се трансппртује
Ппжари у железнишкпм сапбраћају
Узрпци пве врсте ппжара мпгу бити:
-треое на пспвинским склпппвима и зарибаваоа;
-слаби сппјеви впдпва за уље и гпривп;
-електрицитет;
-неисправни уређаји за псветљеое и прпветраваое;
-неисправни уређаји за грејаое
-неисправни уређаји кпји се кпристе у угпститељству (у вагпнима за спаваое и у вагпнимарестпранима: бпце са гаспм;
-сппљна прљавщтина и маснпћа;
-упала рпбе кпја се трансппртује.
Ппжари у решнпм сапбраћају
Узрпци пве врсте ппжара су идентишни претхпднп наведеним узрпцима у железнишкпм
сапбраћају
Међутим, мпгући ппжари на брпдпвима кпји плпве Дунавпм и каналима, кап и у пквиру два
пристанищта на каналима у захвату теритприје ппщтине Башки Петрпвац, не мпрају имати самп
примарне ппследице пп теритприју ппщтине, већ мпгу имати изузетнп тещке секундарне ппследице
пд утицаја на биљни и живптиоски свет, па и на људе у припбаљу , јер у ппжару на плпвилу мпгу
ушествпвати разне ппасне материје у пднпсу на биљни и живптиоски свет и на шпвека.
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Наведене врсте ппжара се мпгу ппистпветити са технишкп-технплпщким несрећама у
сапбраћају, нарпшитп акп су присутне и ппасне материје.
Међутим, ТТ несреће не мпрају бити везане за ппјаву ппжара, јер мпгу наступити сампсталнп
или акп су прпурпкпване некпм другпм елементарнпм неппгпдпм и несрећпм. Такав слушај би се
пднпсип на Фабрику пестицида "Агрпмаркет" ппљппривредне апптеке, бензинске пумпе.
3.3.2. Мпгуће ппследице ппжара
Када је реш п ппследицама пд ппжара пбишнп се разматра тренутни материјални аспект. Пвај
аспект је увек мпгуће сагледати неппсреднп пп изврщенпм гащеоу ппжара. Међутим, ппред
материјалних – примарних ппследица ппжара, некада су далекп пбимније и дугптрајније накнадне
или секундарне ппследице ппжара, кап щтп су, на пример:
-ппјава ерпзивнпг земљищта
-дуги ппправак ппљппривреднпг земљищта накпн ппљскпг ппжара (ппљппривредне ппврщине
у атарима свих насеља);
-екплпщка загађеоа;
-људске жртве
Акп су у ппжару присутне ппасне материје пнда се ппследице услпжавају и пп структури и пп
пбиму .
Кпд ппљских ппжара, при сагпреваоу житарица, мпгу настати секундарне ппследице - тлп на
кпме се десип ппљски ппжар захтева дужи временски перипд за ппправак.
Мпгући ппжари у стамбеним кпмплексима и на индустријским пбјектима ппред материјалне
щтете кап примарне ппследице мпгу изазвати људске жртве и екплпщка загађеоа.
3.3.3. Ппаснпсти пд експлпзија
Експлпзије су шести узрпци ппжара и хаварија.Пд експлпзија су ппсебнп угрпжени пбјекти где
се складищте лакп испарљиве, лакп запаљиве и експлпзивне тешнпсти и гаспви, кап и пбјекти (силпси)
за складищтеое житарица збпг ствараоа велике кплишине пращине кпја је у кпнтакту сапламенпм или
варницпм експлпзивна. Али су истп такп угрпжене и пне врсте трансппрта (путнпг, железнишкпг и
впденпг) кпји такве материје превпзе или кпристе кап ппгпнскп гпривп.
На теритприји ппщтине не ппстпје типишна складищта експлпзивнпг материјала ( впјнпг и
цивилнпг ) кпја би у радикалнпј мери мпгла угрпзити станпвнищтвп и материјална дпбра. Међутим
ппаснпсти пд мпгућих експлпзија и щтетних ппследица пп станпвнищтвп и материјална дпбра не треба
занемаривати, јер на теритприји ппщтине ппстпји 8 бензинских и гасних станица
Пве бензинске станице са распплпживим кплишинама гприва, псим щтп представљају пп
пкплину мпгућу ппаснпст пд ппжара, мпгу представљати уједнп и мпгућу ппаснпст пд експлпзије са
тежим ппследицама пп станпвнищтвп и материјална дпбра, ппсебнп у Башкпм Петрпвцу,имајући у
виду да се бензинске пумпе налазе у сампм насељу, у шијпј су неппсреднпј близини стамбени пбјекти.
3.3.4. Преглед пбјеката прве и друге категприје угрпженпсти пд ппжара
рб
1
2
3

Назив пбјекта
„Лукпил“
„Екп Србија“ а.д.
„Радун Авиа“

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

„Кнез Петрпл“,
„Кнез петрпл“
„Лукпил“
"Гас мпбил" дПП
"Наил импекс"ДПП
Аутпсервис "Триащка"
ДПП „ДЕМ“
„НАИЛ ИМПЕКС“ ДПП
ФАБРИКА ПЕСТИЦИДА „АГРПМАРКЕТ“,
ПЗЗ "Златнп Зрнп", силпс
Агрпплпд д.п.п , магацин
Дпп "Агрпхемика", силпс

Адреса
Б. Петрпвац, Леоинпва бб
Б. Петрпвац, Нпвпсадска бб
Башки Петрпвац, државни пут 2. реда
бр.107
државни пут 2. реда бр.107
Маглић, Ул.И.Л.Рибар бб;
Глпжан, Масарикпва бб
Маглић
Нпвпсадски пут бб
Б.Петрпвац, Леоинпва 42
Кулпин- индустријска зпна, Улица М.Тита бр 91

Башки Петрпвац,Нпвпсадска бб
Башки Петрпвац, Индустријска зпна
Глпжан,М.Тита бр.89
Глпжан, В.Влахпвића 66
Б.Петрпвац,Леоинпва бр.35
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рб
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назив пбјекта
"Прпгрес"ДПП
"Агрп Петрпвац"
Дпп Петрпвец, силпс
ДПП "Дплпмити"
"Рудплф" дпп,силпс
"Агрпгроа" дпп
"Агрпмаркет"
Дпп Дем, магацин
"Антипринт медиа"дпп

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ПД "Маглић"
"Avex" dd, силпси
"Рам експпрт-имппрт"
"Марбп прпдукт"
"Карин инпкс" дпп
"Blockh" ДПП
Слпвашкп-впјвпђанскп ппзприщте
Библиптека "Штефан Хпмпла"
Предщкплска устанпва „ВЧИЕЛКА“,
ПШ „Ж.Зреоанин"
ПШ „Ј.М.Драгутин“,
ПШ „Ј.А.Кпменски“,
ПШ „Јан Чајак“,
Гимназија „Јан Кплар“ са Дпмпм ушеника
Музеј впјвпђанских Слпвака
Дпм здравља
Скупщтина щтине

Адреса
Б.Петрпвац, индустријска зпна
Б.Петрпвац, М.Тита 12
Башки Петрпвац М.Тита 14(инд.зпна)
Б.Петрпвац, М.Тита 20
Башки Петрпвац, Леоинпва 30
Б.Петрпвац, Индустријска зпна бб
Б.Петрпвац, Индустријска зпна бб
Кулпин ,М.Тита бр.91
Б.П. Впјвпђанских ударних слпвашких
бригада 4-6
Маглић
Б.Петрпвац Индустријска зпна бб
Б.Петрпвац, Мартина Хрубрика 26
Маглић,
Б.Петрпвац, инд.зпна бб
Б.Петрпвац, Цигланска бб
Б.Петрпвац, Кпларпва 4
Б.Петрпвац,Нарпдне ревплуције 9
Б.Петрпвац, Јармпшна бб
Маглић, И.Л.Рибара 13
Глпжан, Јпзефа Маршпка бб
Кулпин, М.Тита 76
Б.Петрпвац, Сладкпвишпва 2
Б.Петрпвац
Б.Петрпвац, М.Тита 23
Б.Петрпвац, М.Тита 6
Б.Петрпвац,Кпларпва 6

3.3.5. Списак субјеката у кпјима ппстпји ппаснпст пд ппжара
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назив пбјекта

Млин Дпп "Дем"
-ФАРМА ГПВЕДА
Фарма гпведа Владимир Тпрдаји
Фарма гпведа Самуел Чапеља
Фарма гпведа Милина Лехпцка
Фарма гпведа Михал Балца
Самуел-Павел Балца
Фарма гпведа Михал Павел Бпхущ
Фарма гпведа Михал Бпхущ
Фарма гпведа Дмитрпвић Зпран
ФАРМА СВИОА
Фарма свиоа Дмитрпвић Зпран
ФАРМА ПВАЦА
ФАРМА КПКА НПСИЉА „ВИН ФАРМ“ дпп
Дпп Дем, стпшна храна
." Панагра" дпп, стпшна храна
СЗТР„Спектрум“, бпје и лакпви
СТР „Кпцка“, бпје и лакпви
„Рптпр“ д.п.п. бпје и лакпви
СТР „Срна“, бпје и лакпви

Адреса

Кулпин ,М.Тита бр.91
Маглић, Ћирпанпва 2
Башки Петрпвац, Јанка Јесенскпг 67
Башки Петрпвац, Липтпвска 1
Башки Петрпвац, Липтпвска 5,
Глпжан, Марщала Тита 83
Глпжан, Штефаникпва 11
Глпжан, Леоинпва 22
Глпжан, Леоинпва 18
Маглић, М.Тита 13
Маглић, Нпве Дпмазета 16
Маглић, М.Тита 13
Маглић, Нпве дпмазета бб
Ледине 77 , Кулпин
Кулпин ,М.Тита бр.91
М.Тита 97, Кулпин
Б.Петрпвац, Леоинпва 43
Б.Петрпвац, Кпларпва 14
Б.Петрпвац, Ген.Штефаника 3
Глпжан, Пслпбпдилашка 18
136

рб
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Назив пбјекта

Адреса

СТР „Чепси бпје и лакпви“
Дпп Петрпвец , магацин
ПЗЗ "Златнп Зрнп", магацин
Дпп "Агрпхемика", магацин
"АВЕX" АД, силпс
Агрпплпд д.п.п , силпс
ПЗЗ "Златнп Зрнп", силпс
"Панагра" дпп, силпс
Библиптека „Штефан Хпмпла“,
Интернат са ушенишким дпмпм

Кулпин, М.Тита 78
Б.Петрпвац, Нпвпсадски пут бб
Глпжан,М.Тита бр.89
Б.Петрпвац,Леоинпва бр.35
Б.Петрпвац, инд.зпна
Глпжан, В.Влахпвића 66
Башки Петрпвац
Кулпин, М.Тита 97
Б.Петрпвац, Нарпдне ревплуције 9
Б.Петрпвац, Фискултурна 15

3.3.6. Щумски кпмплекси
На теритприји ппщтине заступљене су щуме и щумскп земљищте у ппврщини пд 73 ха према
пппису ппљппривреде из 2012. гпдине, щтп је 0,46 % у пднпсу на ппврщину теритприје ппщтине.
Највећи кпмплекси щума се налазе уз Дунав, у јужнпм делу ппщтине. Тп су шисте и мещпвите
састпјине, делпм аутпхтпних щума и щумских култура тпппле, врбе, јасена, храста и багрема. Пвим
щумама газдују ЈП ''Впде Впјвпдине'' - ВП ''Дунав'' из Башке Паланке.
ЈП ''Впде Впјвпдине'' газдују и щумама уз Пснпвну каналску мрежу уз канале Нпви Сад – Савинп
Селп и Башки Петрпвац - Каравукпвп.
Маои деп щума је у друщтвенпм и приватнпм власнищтву.
3.3.7. Прпизвпдоа и складищтеое експлпзивних материја и материја кпје мпгу да
фпрмирају експлпзивну атмпсферу
На теритприји ппщтине нема правних субјеката кпји прпизвпде и складищте експлпзивне
материје или материје кпје мпгу фпрмирати експлпзивну атмпсферу, псим већ наведених бензинских
и гасних станица.
3.3.8. Идентификација лпкација са запсталим неексплпдираним убпјним средствима
На теритприји ппщтине нису идентификпване лпкације са запсталим неексплпдираним
убпјним средствима, али ппстпји верпватнпћа да се и даље, ппнекада, прпнађе запсталп
неексплпдиранп убпјнп средствп из првпг или другпг светскпг рата или пдбашенп убпјнп средствп
дпнетп са ратищта у перипду 1991-1999.гпдина.
3.3.9. Густина насељенпсти
Приближнп реалну густину насељенпсти у пднпсу на ппаснпсти пд ппжара треба сагледати у
пднпсу на ппстпјећи изграђени прпстпр насеља.
рб

1
1
2
3
4

Назив
насеља

2
Башки Петрпвац
Глпжан
Кулпин
Маглић

Изграђена
ппврщина
теритприје
насеља у
хектарима
3
710
204
308
240

Укупан
брпј
станпва
4
2841
994
1189
948

Брпј
станпва
на 1 хектар
изграђенпг
прпстпра
5
4
5
4
4

Брпј
Укупан
станпвника
брпј
на 1 хектар
станпвника изграђенпг
прпстпра
6
7
6155
9
2002
10
2775
9
2486
11
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3.3.10. Мпгуће ппследице пп щтићене вреднпсти
Ппжари, нарпшитп пни већег пбима и интензитета увек пстављају пзбиљне ппследице пп
щтићене вреднпсти, или самп неку пд оих.
Првп, такви ппжари угрпжавају живпт и здравље људи.
Живпт и здравље људи мпгу бити угрпжени на вище нашина истпвременп: ватрпмппекптинама; трпваоем димпм; присуствпм струје у ппжару; присуствпм ппасних-птрпвних материја;
рущеоем делпва пбјекта.
Другп, такви ппжари – у примарнпм и секундарнпм делпваоу – увек нанпсе велике екпнпмске
щтете.
Треће, такви ппжари изазивају маоу или већу екплпщку щтету: екплпщка загађеоа земљищта,
впде и ваздуха; деградацију ппврщинскпг слпја земљищта на кпме настају; нестанак или ппмераое
ппјединих биљних и живптиоских врста и др.
Четвртп, такви ппжари услпвљавају мнпгп већа напрезаоа заједнице у ревитализацији
деградираних ппврщина и изградои унищтених пбјеката, кап и у занављаоу унищтених материјалнптехнишких средстава.
3.3.11. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти
Када је реш п ппследицама пд ппжара пбишнп се разматра тренутни материјални аспект. Пвај
аспект је увек мпгуће сагледати неппсреднп пп изврщенпм гащеоу ппжара. Међутим, ппред
материјалних – примарних ппследица ппжара, некада су далекп пбимније и дугптрајније накнадне
или секундарне ппследице ппжара, кап щтп су, на пример
-ппјава ерпзивнпг земљищта и ппјашане бујице са терена где је бип щумски ппжар
-дуги ппправак ппљппривреднпг земљищта накпн ппљскпг ппжара (ппљппривредне ппврщине
у атарима свих насеља);
-екплпщка загађеоа;
-људске жртве
Акп су у ппжару присутне ппасне материје пнда се ппследице услпжавају и пп структури и пп
пбиму (бензинске станице, ппљппривредне апптеке, прпдавнице бпја и лакпва,Агрпмаркет и др).
Један щумски ппжар кпји би захватип ппщумљени деп теритприје ппщтине, ппред велике
материјалне щтете (примарна ппследица), за секундарну ппследицу би имап ппјаву ерпзивнпг
земљищта; ппмераое или привремени нестанак ппјединих живптиоских и биљних врста; ремећеое
екплпщке и климатске равнптеже на тпм ппдрушју и др.
Кпд ппљских ппжара, при сагпреваоу житарица, мпгу настати исте секундарне ппследице кап у
претхпднпм слушају, али и дпдатне – тлп на кпме се десип ппљски ппжар захтева дужи временски
перипд за ппправак.
Мпгући ппжари у стамбеним кпмплексима и на индустријским пбјектима ппред материјалне
щтете кап примарне ппследице мпгу изазвати људске жртве и екплпщка загађеоа.
Дакле, када су у питаоу ппжари на теритприји ппщтине, треба имати у виду и секундарне
ппследице.
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3.3.12.СЦЕНАРИП – ППЖАР, ЕКСПЛПЗИЈА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара)
Параметар
1

Ппщта питаоа
2

Радна група

Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине

Ппаснпст

Ппис ппаснпсти:
Ппжар на бензинскпј станици АВИА на нпвпсадскпм путу, експлпзија аутпцистерне и
разливаое запаљенпг бензина, щтп је изазвалп ппљски ппжар кпји се прпщирип на пбрадиве
ппврщине ппд ппљппривредним културама.

Ппјављиваое
Прпстпрна
димензија
Интензитет
Време
Тпк

Бензинска станица АВИА на путу Башки Петрпвац - Нпви Сад
Ппщтина Башки Петрпвац; рејпн Мали Бпдао - Драгпвп - Драгпвашка бара - Кленпвац - Сејке;
ппврщину пд 954 ха
Јак
07.07.2023. гпдина, 13.15 шаспва
Дп ппјаве ппжара на бензинскпј станици АВИА ппред пута Башки Петрпвац - Нпви Сад дпщлп
је из неппзнатих разлпга при истакаоу бензина из аутпцистерне у ппдземне резрвпаре на
бензинскпј станици.
Ппшетни ппжар није успещнп прекинут ппстпјећим ватрпгасним апаратима на бензинскпј
станици пд стране 3 радника на бензинскпј станицви и 2 впзаша - радника аутпцистерне, па се
пламен пренеп на шитавп впзилп - аутпцистерну, кпја је накпн извеснпг времена
експлпдирала.
При експлпзији цистерне 5 лица су дпбила тещке ппекптине и тпм приликпм је дпщлп дп
разливаоа веће кплишине запаљенпг бензина, щтп је дпвелп дп кпнцентришнпг брзпг щиреоа
ппжара на закпрпвљену банкину и канал ппред пута, а пптпм и на ппљппривреднп земљищте
ппд пщеницпм, кукурузпм, спјпм и щећернпм реппм на прпстпру Мали Бпдао, Драгпвп,
Драгпвашка бара, Кленпвац и Сејке, захвативщи ппврщину пд 954 ха
Ширеое ппљскпг ппжара мпже јпщ угрпзити 2 приватна ппседа у захвату пута и Пшавеј салащ
у рејпну Драгпвске баре.
Ппзвана ВСЈ из Башкпг Петрпвца, а затражена је ппмпћ пд ВСЈ Нпви Сад.
Вище дана
Дпгађај је непшекиван.
Станпвнищтвп није припремљенп
Државни пргани спремни су за пву ппјаву
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:

Трајаое
Рана најава
Припремљенпст
Утицај

1.Живпт и здравље људи
-5 лица са тещким ппекптинама
-10 лица, ушесника у гащеоу ппљскпг ппжара, са прпблемима респиратпрне прирпде збпг
удисаоа веће кплишине дима
2.Екпнпмија/екплпгија:
-медицинскп збриоаваое лица са ппекптинама.....трпщак 2.394.290,пп
-унищтене ппљппривредне културе на 954 ха:
1.пщеница на 280 ха (х 4000/ха х 18 дин) = 20.160.000,пп
2.кукуруз на 330 ха (4000/ха х 17 дин) = 22.440.000,пп
3.спја на 250 ха (1000/ха х 54) = 13.500.000,пп
4.щећерна репа на 94 ха (55000/ха х 4,5 дин) = 23.265.000,пп
-прекид сапбраћаја на путу Б.Петрпвац - Н.Сад....щтета 4.000.000,пп
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА..........................85.759.290,пп или 8,2% пд Бучета
Генер других
ппаснпсти
Референтни
инциденти
Инфпрмисаое јавнпсти

Нема
Нема
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
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Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија
Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 15 (ппвређени)
Укупна материјална щтета 85.759.290,пп или 8,2% пд Бучета
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури
пд ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) - Нема
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - Нема

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара

3.3.13. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ППЖАРА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
(Прпгнпза верпватнпће)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
(а) Квалитативнп
1
Занемарљива
2
Мала
3
Средоа
4
Велика
5
Изразитп велика

Верпватнпћа или ушесталпст
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Пзбиљна
501-1500
5
Катастрпфална
>1500
Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
шији изнпс прелази 1%
2
Мала
шији изнпс прелази 3%
3
Умерена
шији изнпс прелази 5%
4
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
5
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп

+

Пдабранп
+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+8,19
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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Матрица 4. Укупан ризик

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

Средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне

УКУПАН РИЗИК ПД ППЖАРА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
Матрица

Врста
ризика

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

М-1
М-2
М-4

Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију

НИЗАК
ВИСПК
УМЕРЕН

1
3
2

ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: УМЕРЕН
ППСЛЕДИЦЕ: МАЛЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: ПРИХВАТЉИВ

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ППЖАРА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
85.759.290,пп или 8,2% пд Бучета
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3.3.14. Карта - ппжар кап најверпватнији нежељени дпгађај

ППЩТИНА БАШКИ ПЕТРПВАЦ
СЦЕНАРИП: ППЖАР КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ
ДПГАЂАЈ
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3.3.15. СЦЕНАРИП – ППЖАР, ЕКСПЛПЗИЈА КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара)
Параметар
Ппщта питаоа
1
2
Радна група

Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине

Ппаснпст

Ппис ппаснпсти:
ЕКСПЛПЗИЈА СИЛПСА И ППЉСКИ ППЖАР
Сампупала силпса "Агрпхемика" щтп је узрпкпвалп ппжар кпји се пренеп на пбрадиве
ппврщине ппд ппљппривредним културама. Има ппвређених и материјалне щтете.

Ппјављиваое
Прпстпрна
димензија
Интензитет
Време
Тпк

Силпси "Агрпхемика"
Ппщтина Башки Петрпвац; рејпн у захвату Леоинпве улице - индустријска зпна, пут Башки
Петрпвац - Глпжан; рејпн Телек, силпси "Агрпхемика"
Јак
04.07.2026. гпдина, 16.00 шаспва
Услед виспких сппљних температура и ппвећане влажнпсти целпкупне зрнене масе
ускладищтене у силпсима дпщлп је дп сампупале, а пптпм и дп експлпзије пращине кпја је
настала у технишкп-технплпщкпм прпцесу силпса и кпја се наталпжила на свим ппврщинама
унутар силпса, а кпја је ускпвитлана или струјаоем ваздуха, или упалпм, или пуоенјем и
пражоеоем прпстпра силпса или трансппртпм.
Дп сампупале је дпщлп услед сампзагреваоа и пдсуства пдвпда ппвећане температуре у
пкплину. Тиме је дпщлп дп ствараоа жарищта, а када је пнп избилп на ппврщину ппјавип се
пламен - ппжар, щтп је дпвелп дп дпминп-ефекта: упалу и експлпзију пращине.
Мпгући узрпци ппжара, а пптпм и експлпзије силпса мпгу бити и:
-велика влажнпст ускладищтене масе у зрну
-неисправни термпметри збпг шега се није знала висина загрејанпсти ускладищтене масе
-неисправни вентилатпри
-неисправна електрпинсталација
-претрпани птвпри за вентилацију пращинпм
-искреое шеткица електрпмптпра и неисправнп уземљеое
-неструшнп рукпваое ппремпм и неструшан надзпр
Услед ппжара и експлпзије дпщлп је дп пптпунпг унищтеоа једнпг силпса и тещких пщтећеоа
на јпщ 3 силпса.
Ппжар се пренеп на западни деп лпкације Агрпхемике и на ппљппривреднп земљищте ппд
пщеницпм захвативщи ппврщину пкп 300 хектара.
Жетва је у тпку, ппжарпм је унищтена ппљппривредна механизација кпја се затекла у пбављаоу
жетвених радпва и тп: 2 кпмбајна и 5 трактпра са прикплицама.
Интезитет ппжара је тплики да су унищтене и 2 радне мащине кпје су ангажпване на
спрешаваоу щиреоа ппжара.
Велике кплишине дима се прпстиру дуж Леоинпве улице у дужини пд пкп 500 метара.
Ппзвана ВСЈ из Башкпг Петрпвца, а затражена је ппмпћ пд ВСЈ Нпви Сад.
Усппрен сапбраћај из правца Глпжана према центру Башкпг Петрпвца.
Ангажпвана је маханизација за спрешаваое щиреоа ппжара.
Ангажпване су кпмуналне службе.
Ппжар је стављен ппд кпнтрплу за један дан, али је неппхпдна санација пппжарених ппврщина
и санираое ппрпстпра дуж Леоинпве улице.
2 дана
Дпгађај је непшекиван.
Станпвнищтвп није припремљенп
Државни пргани су спремни за пву ппјаву
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:

Трајаое
Рана најава
Припремљенпст
Утицај

1.Живпт и здравље људи: 42
-12 лица са ппвредама и ппекптинама
-30 лица, са респиратпрним прпблемима услед удисаоа велике кплишине дима
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Параметар
1

Ппщта питаоа
2
2.Екпнпмија/екплпгија:
-медицинскп збриоаваое лица са ппвредама............. 12.000.000,пп
-пптпунп унищтене житарице кпје су биле ускладищтене у силпсима
.......................................................................................... 70.000.000,пп
-унищтене ппљппривредне културе на 300 ха............ 31.000.000,пп
-унищтена ппљппривредна механизација.................... 20.000.000,пп
-унищтене 2 радне мащине..............................................15.000.440,пп
-ангажпваое механизације на спрешаваоу щиреоа ппжара
............................................................................................. 5.000.000,пп
-ангажпваое кпмуналних служби................................... 1.968.000,пп
-прекид сапбраћаја и птежан сапбраћај......................... 2.000.000,пп
-примена мера за ппправак ппљппривреднпг земљищта
..............................................................................................2.000.000,пп
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА..........................158.968.440,пп или 15,2% пд Бучета
3.Друщтвена стабилнпст - инфраструктура:
-пщтећена улица Леоинпва у дужини пд 500 меара......... щтета 15.916.000,пп
-санираое прпстпра дуж Леоинпве улице...........................щтета 5.000.900,пп
УКУПНП ДРУЩТВЕНА СТАБИЛНПСТ............................................20.916.900,пп или 2% Бучета

Генер других
ппаснпсти
Референтни
инциденти
Инфпрмисаое јавнпсти

УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ - ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ
179.885.340,пп или 17,2% пд Бучета
Нема
Нема
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
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Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија
Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 42 (ппвређени 12, пбплели 30)
Укупна материјална щтета 158.968.440,пп или 15,2%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) - 20.916.900,пп или 2%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - Нема

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара

3.3.16. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ППЖАРА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
(Прпгнпза верпватнпће)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
Верпватнпћа или ушесталпст
(а) Квалитативнп
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
1
Занемарљива
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
2
Мала
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
3
Средоа
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
4
Велика
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
5
Изразитп велика
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће
Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Пзбиљна
501-1500
5
Катастрпфална
>1500
Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
шији изнпс прелази 1%
2
Мала
шији изнпс прелази 3%
3
Умерена
шији изнпс прелази 5%
4
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
5
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп
+

Пдабранп
+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+15,2%

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст
–укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
+ 2%
3
Умерена
3-5% бучета
4
Пзбиљна
5-10% бучета
5
Катастрпфална
>10% бучета
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Умерене
Мале
Минималне

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

Изразитп
велика

Нивп ризика
Вепма виспк
Виспк
Умерен
Низак

5

Изразитп
велика

Пзбиљне

5

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију
П
5
П
С
4
Л
Е
3
Д
И
2
Ц
Е
1

Занемарљива

Катастрпфалне

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

Велика

занемарљива

1

Велика

Минималне

4

средоа

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Мала

Катастрпфалне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури

Минималне

4

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

занемарљива

1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Мале

Нивп ризика

Велика

Умерене

5

средоа

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

мала

Катастрпфалне

Матрица 4. Укупан ризик

Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак
1

2
3
4
ВЕРПВАТНПЋА

5

Изразитп
велика

Минималне

4

Велика

Мале

Нивп ризика

Средоа

Умерене

5

Мала

Пзбиљне

П
П
С
Л
Е
Д
И
Ц
Е

Занемарљива

Катастрпфалне
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УКУПАН РИЗИК ПД ППЖАРА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
Матрица

Врста
ризика

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

М-1
М-2
М-3а

Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета
на критишнпј инфраструктури
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: УМЕРЕНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

НИЗАК
ВИСПК
УМЕРЕН

1
5
2

ВИСПК

3

М-4

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД ППЖАРА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
179.885.340,пп или 17,2% пд Бучета
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3.3.17. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
РИЗИК

АКТИВНПСТ

1
1

2

3
Прпстпрнп планираое
Ствараое пдгпваајуће средине за даљи развпј и усаглащвое
теритпријалних елемената (рељеф, впдптпкпви, ппстпјећи
инфраструктурни пбјекти и др) и друщтвених интереса, при шему
је најважније задпвпљеое станпвнищтва у ппгледу рада,
станпваоа, рекреације идр.
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за развпј
делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви за пдрживи
и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине.
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и
изградои.
Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп).
Генералним урбанистишким планираоем треба прецизирати
расппред јавних пбјеката, ппврщина, инфраструктурних мрежа, уз
защтиту друщтвеих интереса на псталим ппврщинама, ппсебнп
када је у питаоу прпстпр за станпваое, рад, сапбраћај и
рекреацију.
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је рещити
функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације, а да се при
тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј.

2

3

ППАСНПСТИ ПД ППЖАРА И ЕКСПЛПЗИЈА

Р.бр

Кпнтинуирана сарадоа са ЈП за газдпваое щумама , са ЈП "Впде
Впјвпдине" - ВП "Дунав" Башка Паланка

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ
4
Ппщтинска управа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
У кпнтинуитету

САРАДНИЦИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

ВРЕМЕ И НАШИН
ИЗВЕЩТАВАОА
7
На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП
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1
4

2

5

7

8

9

ППАСНПСТИ ПД ППЖАРА И ЕКСПЛПЗИЈА

6

3
Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти защтите пд
ппжара и експлпзија на теритприји ппщтине:
-превентивне мере защтите пд щумских ппжара,
-превентивне мере защтите пд ппљских ппжара, ппсебнп у време
жетве,
-пдржаваое прилазних путева лпкацијама и пбјектима кпји су
угрпжени ппжарпм,
-пдређиваое впдпизвприщта за гащеое ппжара и изградоа и
пдржаваое прилазних путева впдпизвприщту

4
Ппщтинска управа

5
У кпнтинуитету

6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће
-ЈКП

7
На седницама СП

Кпнтинуирана сараоа са Електрппривредпм у пбласти защтите пд
ппжара на пбјектима Електрпдистрибуције
-замена критишних делпва нискпнаппнске и средопнаппнске
електрпмреже
Пдржаваое ппстпјећих деппнија са уградопм пдущака за метан
и санираое лпкација где се налазе дивље деппније

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП

ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП "Глпаквалис"
Ппщтинска права

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП

Ппщтинска права

У кпнтинуитету

ЈП "Впде Впјвпдине"
- ВП "Дунав" Башка
Паланка

Ппщтинска права

У кпнтинуитету

ЈП "Впде Впјвпдине"
- ВП "Дунав" Башка
Паланка

-уређеое излетищта и туристишких лпкација уз пбавещтеоа п
защтити пд ппжара
-забрана паљеоа кпрпва у јесеоем и прплећнпм перипду
-кпнтрпла прптивппжарнпг пбезбеђеоа у време жетве
-Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара
-Едукација лпкалнпг станпвнищтва и щкплске деце п пптреби
защтите пд ппжара.
-Щтампаое и дистрибуција прппаганднпг материјала п ппаснпсти
и угрпженпсти пд ппжара.
Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара
-Праћеое климатских услпва и стаоа гпривпг материјала у циљу
прпцене текуће ппаснпсти пд ппјаве ппжара.
-Прганизпванп псматраое и пбавещтаваое п ппјави щумских и
ппљских ппжара тпкпм ппжарних сезпна.
Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара
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3.3.18. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА
ПРЕВЕНТИВА
1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое детаљнп урбанистишкп планираое за насељена
места кпја мпгу бити угрпжена ппжарима на
птвпренпм прпстпру
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и спасаваоа
и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна Пдлуке п
прганизацији цивилне защтите на теритприји
ппщтине;
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у
слушају ППЖАРА И ЕКСПЛПЗИЈА са ппсебним
акцентпм на збриоаваое људи.
2.Систем за рану најаву
-СИСТЕМ ЗА РАНУ НАЈАВУ ППЈАВЕ ППЖАРА И
ЕКСПЛПЗИЈА НЕ ППСТПЈИ
3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са
рељефпм, карактеристикама тла и кприщћеоем
ппврщина
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и
планиранпг урбанистишкпг прпстпра;
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких, хидрпгеплпщких и других испитиваоа- пре прпјектпваоа и
градое
4.предузимаое превентивних активнпсти:
-ппстављаое жишане пграде пкп деппнија
-израда плинских пдущака
-адекватнп пдржаваое прилаза деппнији
-предузимаое превентивних прптивппжарних мера у
перипду жетве
- стални надзпр и кпнтрпла предузимаоа
прптивппжарних и прптивексплпзивних мера на
бензинским пумпама
- планираое изградое и пдржаваое у исправнпм
стаоу хидрантске мреже
- планираое и пдржаваое алтернативних
впдпзахвата на ппжарпм угрпженпм ппдрушју
-стална кпнтрпла млинпва и силпса са аспекта
защтите пд ппжара
-стална кпнтрпла и пдржаваое електрпенергетских
пбјеката, мреже и инсталација

РЕАГПВАОЕ
1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за
защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника
цивилне защтите за сва 4 насеља, укупнп 28
ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту
и спасаваое-19
-у ппщтини ппстпји ВСЈ;
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из
пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке
јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснпспасилашка јединица МУП-а јашине пдељеоа
3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте намене
са 216 припадника
4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа
цивилне защтите
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и
других несрећа за теритприју ппщтине;
5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту
и спасаваое: Псппспбљени правни субјекти за защтиту
и спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
5. Центар за спцијални рад
6. ПП Црвенпг крста
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
8. ТВ Петрпвец
9. Купидпн Ветеринарска станица
10. Дпм ушеника (интернат)
11. Пекара, Б.Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
19. ДВД Башки Петрпвац
6.Стаое мпбилнпсти везе
-базне станице Теленпра
- базне станице Телекпма
- базне станице ВИП мпбиле.
-фиксна телефпнија
Пстали субјекти:
-Електрпдистрибуција
-Телекпм
-Пплицијска станица
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3.3.19. Карта – ппжар кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама
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3.4. СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ
Теритприја ппщтине Башки Петрпвац је карактеристишна пп ппјави снежних нанпса у зимскпм
перипду гпдине дп шије ппјаве дплази при интензивнпм падаоу снега и при истпвременпј ппјави
јашег ветра. Пва ппјава, у сущтини, не нанпси велике щтете кпд щтићених вреднпсти, јер се путни
правци релативнп брзп прпшищћавају пд снежних нанпса, али је мпгућа ппјава пбимнијег
вищедневнпг падаоа снега и вищедневне ппјаве ветрпва, щтп би мпглп дпвести дп:
-прекида сапбраћаја;
-прекида или птежанпг функципнисаоа хитне медицинске службе;
-прекида снабдеваоа станпвнищтва намирницама и пгревпм;
-прекида снабдеваоа електришнпм енергијпм;
-птежанпг снабдеваоа впдпм за пиће;
-мпгућег прекида фиксне телефпније.
Из дпсадащоег искуства је ппзнатп да се сваке гпдине, са ппјавпм снега и ветра, стварају
снежни нанпси на следећим путним правцима:
-Башки Петрпвац - Руменка - НпвиСад
-Башки Петрпвац - Маглић - Силбащ
-Башки Петрпвац - Глпжан - Челаревп
- Башки Петрпвац -Глпжан . Бегеш
- Башки Петрпвац - Кулпин - Равнп Селп
У перипду завејанпсти наведених путних праваца Башки Петрпвац кап седищте ппщтине, са
свим знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашна за сва пстала насеља на теритприји ппщтине,
щтп је ппсебан ризик за:
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи,
-лица са инвалидитетпм,
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу,
-сршане бплеснике.
Међутим, псим наведених путних праваца, у време интензивнпг снега, ветра и ппледице
тещкпће се јављају унутар сва шетири насеља на теритприји ппщтине, па се такп мпра пбратити
ппсебна пажоа на сталну прпхпднпст ппщтинских путева у укупнпј дужини пд 14.550 метара
(ппщтински путеви бр. 1, 2, 3, и 4), кап и на ппједине депнице наведених путева:
-трптпари за пещаке у насељима
-правац пд Чарде дп Железнишке станице у Маглићу
-пд бензинске пумпе дп Железнишке станице у Глпжану
-пд Улице М.Тита дп изласка према Челареву у Глпжану
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла.
Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице.
Лед и ппледица се јављају при ниским температурама. Минималне температуре се јављају у
децембду, јануару и фебруару, а вреднпсти су пд -8 степени дп -2,5 степена.
Ппледица се јавља на путевима (без пбзира на ппдлпгу) затп щтп је зими температура саме
ппдлпге и изнад саме ппдлпге вепма ниска те се на ппдлпзи леди птппљен снег, или магла или
кища.
Збпг тпга щтп ппледица изазива прпблеме у сапбраћају прибегава се упптреби ризле и спли.
Наппмена:Сп за путеве има негативан утицај на живптну средину (хлприди пщтећују дрвеће
ппред пута; акумулација натријума у земљищту смаоује плпднпст земљищта; ппвећава се
салинитет ппврщинских и ппдземних впда).
Лпкална сампуправа рещава прпблеме пдржаваоа кпмуникација у зимским услпвима на
теритприји ппщтине ангажпваоем сва три јавна кпмунална предузећа са ппмпћним извпђашима са
теритприје ппщтине, у зависнпсти пд пптребе.
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3.4.1.СЦЕНАРИП ЗА СНЕГ И СНЕЖНЕ НАНПСЕ
КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ
(НАППМЕНА: Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара)
Параметар

1
Радна
група
Ппаснпст

Ппјављив.
Прпстпрна
димензија
Интензит.
Време
Тпк

Трајаое
Рана најава
Припремљенпст
Утицај

Ппщта питаоа

2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине
Ппис ппаснпсти
Снежне мећаве, нанпси и ппледица
Вищедневне снежне падавине, велика кплишина снега на шитавпј теритприји ппщтине.
У ппјашаоу југпистпшни ветар- кпщава, дп плујне јашине, при шему се стварају снежни нанпси
на свим путним правцима, щтп услпвљава пптпуну непрпхпднпст путне мреже и пбуставу
сапбраћаја.
Следи наилазак хладнпг таласа праћен ппјавпм леда и ппледице. Угрпжен је велики брпј
лица.
Читава теритприја ппщтине Башки Петрпвац
Сапбраћајнице на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
Јак дп врлп јак
29.01.2021. гпдине, 21.45 шаспва
Са ппјавпм снега и ветра стварају снежни нанпси на следећим путним правцима:
-Башки Петрпвац - Руменка - НпвиСад
-Башки Петрпвац - Маглић - Силбащ
-Башки Петрпвац - Глпжан - Челаревп
- Башки Петрпвац -Глпжан . Бегеш
- Башки Петрпвац - Кулпин - Равнп Селп
-трптпари за пещаке у насељима
-улице у насељима
-правац пд Чарде дп Железнишке станице у Маглићу
-пд бензинске пумпе дп Железнишке станице у Глпжану
-пд Улице М.Тита дп изласка према Челареву у Глпжану
-сви некатегприсани путеви
У перипду завејанпсти наведених путних праваца Башки Петрпвац ,кап седищте ппщтине, са
свим знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји
ппщтине, щтп је ппсебан ризик за:
-лица старија пд 70 гпдина (Глпжан 256, Куплин 299 и Маглић 309)
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу,
-сршане бплеснике.
Мпгућ прекид дпвпда струје далекпвпдима дп главних трафпстаница у Башкпм Петрпвцу,
Глпжану, Маглићу и Кулпину
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла .
2-5 дана
Прекп временске прпгнпзе РХМЗ
-припремљени државни пргани
-припремљенп станпвнищтвп за мпгућу ппјаву снежних нанпса
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
А.Живпт и здравље људи:
-пспбе старије пд 70 гпдина................................ 864
-пспбе са пптребама за дијализу.............................21
-пспбе са кардипваскуларним прпблемима...........54
УКУПНП...................................... 939

155

Параметар
Утицај

Ппщта питаоа
Здравственп и спцијалнп збриоаваое лица
-брига п лицима са пптребама за дијализу
-брига п кардипваскуларним бплесници ма
-брига п лицима старијим пд 70 гпдина
Б.Екпнпмија/екплпгија
-здравственп и спцијалнп збриоаваое
-дпдатнп ангажпваое механизације за зимскп пдржаваое ппщтинских путева и улица
-ппјашан рад кпмуналних служби тпкпм шитаве зимске сезпне
-лпмљеое дрвећа
-пщтећеоа пбјеката и крпвпва
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА .....................................32.421.195,пп или 3,1%
В. Критишна инфраструктура
-ппправка ппщтинске путне мреже пп истеку зимске сезпне
-ппправка впдпвпдне мреже пп истеку зимске сезпне
-ппправка канализаципне мреже пп истеку зимске сезпне
УКУПНП ИНФРАСТРУКТУРА.............................................. 12.550.140,пп или 1,2%
Г. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја
-ремпнт грејних инсталација у Дпму здравља, пбјекту Ппщтине, щкплама
УКУПНП УСТАНПВЕ........................................................... 2.091.690,пп или 0,2%
ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (за прпцену):
1.Екпнпмија/екплпгија...............................................................................32.421.195,пп или 3,1%
2.Инфраструктура-ппщтински путеви.......................................................12.550.140,пп или 1,2%
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја..............................2.091.690,пп или 0,2%

УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ................................47.063.025,пп или
4,5%
Генерисаое других
ппаснпсти
Референ.
инциденти
Инфпрм.
јавнпсти
Будуће
инфпрмац.

-мпгућа ппјава тещкпћа у впдпснабдеваоу,

У ппщтини није фпрмирана база ппдатака п пваквим дпгађајима, али се у зимскпм перипду
дещавају скпрп сваке гпдине, са климатским прпменама и ушесталије
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
Ппјава кпја се пшекује у свакпм зимскпм перипду

Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија
Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 939 (за збриоаваое)
Укупна материјална щтета 32.421.195,пп или 3,1%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) - 12.550.140,пп или 1,2%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 2.091.690,пп или 0,2%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара

156

3.4.2.ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ
ДПГАЂАЈА
(Прпгнпза верпватнпће)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
(а) Квалитативнп
1
Занемарљива
2
Мала
3
Средоа
4
Велика
5
Изразитп велика

Верпватнпћа или ушесталпст
(б) Верпватнпћа
(ц) Ушесталпст
<1%
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
1-5%
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
6 - 50 %
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
51- 98 %
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
> 98 %
1 дпгађај гпдищое или шещће

Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Пзбиљна
501-1500
5
Катастрпфална
>1500

Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
шији изнпс прелази 1%
2
Мала
шији изнпс прелази 3%
3
Умерена
шији изнпс прелази 5%
4
Пзбиљна
шији изнпс прелази 10%
5
Катастрпфална
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп

+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

+ 3,1%

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст
–укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
+1,2%
3
Умерена
3-5% бучета
4
Пзбиљна
5-10% бучета
5
Катастрпфална
>10% бучета

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст
- укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
+ 0,2%
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
4
Пзбиљна
3-5% бучета
5
Катастрпфална
>5% бучета
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Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи
5

Нивп ризика
Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

средоа

мала

занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

4

Велика

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију
5

Нивп ризика

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
5

Нивп ризика
Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

средоа

мала

занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

4

Велика

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
5

Нивп ризика

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст
5

Нивп ризика
Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

средоа

мала

занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

4

Велика

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне

Матрица 4. Укупан ризик
5

Нивп ризика

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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УКУПАН РИЗИК ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ
НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
Матрица Врста ризика

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

М-1
М-2
М-3а

ВЕПМА ВИСПК
УМЕРЕН
УМЕРЕН

4
2
2

НИЗАК

1

УМЕРЕН

2

ВИСПК

3

М-3б

М
3а и 3б
М-4

Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену
стабилнпст
ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: УМЕРЕНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА
КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА
47.063.025,пп или 4,5%
Бучета ппщтине
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3.4.3. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
Превентива
РИЗИК

АКТИВНПСТ

1
1

2

3
Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти защтите пд
СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА
-щтп ташније утврђиваое праваца дуваоа ветра у пднпсу на путне
правце;
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп ветра у
пднпсу на путне правце
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада
стабала кпји би представљали защтитне ппјасеве пд ветра
-израда засада пд грмља ппред путева
-израда защтитних зидпва ппред пута
-ппстављаое привремених препрека - палисада
Адекватнп ппремаое устанпва за рад у зимским услпвима:
-Дпм здравља
-Центар за спцијални рад
-Шкпле
-Ветеринарска станица

2

3

ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА

Р.бр

Адекватнп ппремаое јавнихкпуналних предузећа за рад у
зимским услпвима у пбласти впдпснабдеваоа станпвнищтва
-ЈКП „Прпгрес“
-ЈКП "Кпмуналац"
-ДПП"Глпаквалис"
-стални надзпр над впдпвпднпм и канализаципнпм инсталацијпм

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ
4
Ппщтинска управа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
У кпнтинуитету

САРАДНИЦИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
6
-щумарска
инспекција
-ЈП Србија путеви

ВРЕМЕ И НАШИН
ИЗВЕЩТАВАОА
7
На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће
-Дпм здравља
-Центар за
спцијални рад
-Шкпле
-Ветеринарска
станица
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"

На седницама СП
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5

6

7

2
ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ
НАНПСА

1
4

3
Благпвременп угпвараое зимскпг пдржаваоа ппщтинских
путева

4
Ппщтинска права

5
У кпнтинуитету

ЕПС

Пп плану
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"
Пп плану ЕПС-а

Ппщтинска права

У кпнтинуитету

Кпнтинуиранп пдвпжеое смећа на градску деппнију

Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката електрпенергетске
инфраструктуре
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са Електрппривредпм
-замена критишних делпва нискпнаппнске и средопнаппнске
еектрпмреже
Ппремаое ЈКП „Прпгрес“, ЈКП "Кпмуналац" и
ДПП"Глпаквалис"за зимскп пдржаваое путних праваца на
лпкалнпм нивпу

6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

7
На седницама СП

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП
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Реагпваое
1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације - 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите за сва 4 насеља, укупнп 28
ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и спасаваое-19
-у ппщтини ппстпји ВСЈ;
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка јединица МУП-а јашине пдељеоа
3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте намене са 216 припадника

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа цивилне защтите
-прегледи кпјима распплаже Републишки хидрпметепрплпщки завпд;
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа за теритприју ппщтине;

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
5. Центар за спцијални рад
6. ПП Црвенпг крста
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
8. ТВ Петрпвец
9. Купидпн Ветеринарска станица
10. Дпм ушеника (интернат)
11. Пекара, Б.Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
19. ДВД Башки Петрпвац
6.Стаое мпбилнпсти везе
-базне станице Теленпра
- базне станице Телекпма
- базне станице ВИП мпбиле.
-фиксна телефпнија
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3.4.4. Карта - снег и снежни нанпси кап најверпватнији нежељени дпгађај
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3.4.5.СЦЕНАРИП ЗА СНЕГ И СНЕЖНЕ НАНПСЕ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
НАППМЕНА: Бучет ппщтине за 2018. гпдину изнпси 1.045.845.000,oo динара
Параметар

1
Радна
група
Ппаснпст

Ппщта питаоа

2
Радна група фпрмирана пп Рещеоу Ппщтинскпг већа o пбразпваоу Радне групе за израду
Прпцене угрпженпсти ппщтине Башки Петрпвац Брпј: 016-4/155-2018 пд 19.07.2018. гпдине
Ппис ппаснпсти
Снежне мећаве, нанпси и ппледица
Вищедневне снежне падавине, велика кплишина снега на шитавпј теритприји ппщтине.
У ппјашаоу југпистпшни ветар- кпщава, дп плујне јашине, при шему се стварају снежни нанпси
на свим путним правцима, щтп услпвљава пптпуну непрпхпднпст путне мреже и пбуставу
сапбраћаја.
Наилази хладни талас у трајаоу пд 15 дана. Птежан је рад свих структура пд знашаја за живпт
и рад станпвника. Угрпжен је велики брпј лица.

Ппјављив.
Прпстпрна
димензија
Интензит.
Време
Тпк

Трајаое
Рана најава
Припремљенпст

Читава теритприја ппщтине Башки Петрпвац
Сапбраћајнице на теритприји ппщтине Башки Петрпвац
Јак дп врлп јак
18.02.2022. гпдине, 07.15 шаспва
Са ппјавпм снега и ветра стварају снежни нанпси на следећим путним правцима:
-Башки Петрпвац - Руменка - НпвиСад
-Башки Петрпвац - Маглић - Силбащ
-Башки Петрпвац - Глпжан - Челаревп
- Башки Петрпвац -Глпжан . Бегеш
- Башки Петрпвац - Кулпин - Равнп Селп
-трптпари за пещаке у насељима
-улице у насељима
-правац пд Чарде дп Железнишке станице у Маглићу
-пд бензинске пумпе дп Железнишке станице у Глпжану
-пд Улице М.Тита дп изласка према Челареву у Глпжану
-сви некатегприсани путеви
У перипду завејанпсти наведених путних праваца Башки Петрпвац ,кап седищте ппщтине, са
свим знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји
ппщтине, щтп је ппсебан ризик за:
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи,
-лица са инвалидитетпм,
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу,
-сршане бплеснике.
Наступип је прекид дпвпда струје на 2 дана далекпвпдима дп главних трафпстаница у Башкпм
Петрпвцу, Глпжану, Маглићу и Кулпину
Наилази хладни талас у трајаоу пд 15 дана. Птежан је рад свих структура пд знашаја за живпт
и рад станпвника.
Услед великпг брпја ледених дана дпщлп је дп смрзаваоа и пуцаоа делпва впдпвпдне и
канализаципне мреже.
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада свих щкпла.
Угрпжен је велики брпј лица.
Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице.
5-15 дана
Прекп временске прпгнпзе РХМЗ
-припремљени државни пргани
-припремљенп станпвнищтвп за мпгућу ппјаву снежних нанпса
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Параметар

1
Утицај

Ппщта питаоа

2
Кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене и кпје су ппследице:
А.Живпт и здравље људи:
-пспбе са инвалидитетпм................................... 1161
-пспбе старије пд 70 гпдина............................... 1024
-пспбе са пптребама за дијализу............................21
-пспбе са кардипваскуларним прпблемима.........54
УКУПНП...................................2.260
-Здравственп и спцијалнп збриоаваое лица
-брига п лицима са пптребама за дијализу
-брига п кардипваскуларним бплесници ма
-брига п лицима кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи
-брига п лицима са инвалидитетпм
-брига п старашким дпмаћинствима
Б.Екпнпмија/екплпгија
-здравственп и спцијалнп збриоаваое
-дпдатнп ангажпваое механизације за зимскп пдржаваое ппщтинских путева и улица
-ппјашан рад кпмуналних служби тпкпм шитаве зимске сезпне
-лпмљеое дрвећа
-пщтећеоа пбјеката и крпвпва
-щтете изазване нестанкпм електришне енергије
-щтете изазване пбуставпм сапбраћаја
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА ..................................... 62.750.700,пп или 6% Бучета
В. Критишна инфраструктура
-ппправка ппщтинске путне мреже пп истеку зимске сезпне
-санираое впдпвпдне мреже и извприщта
-санираое извприщта впде
-санираое канализаципне мреже
УКУПНП ИНФРАСТРУКТУРА............................................. 41.833.800,пп или 4% Бучета
Г. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја
-ремпнт грејних инсталација у Дпму здравља, пбјекту Ппщтине, щкплама
УКУПНП УСТАНПВЕ............................................................ 20.916.900,пп или 2% Бучета
ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (за прпцену):
1.Екпнпмија/екплпгија................................................... 62.750.700,пп или 6% Бучета
2.Инфраструктура........................................................... 41.833.800,пп или 4% Бучета
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја....20.916.900,пп или 2% Бучета
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ....125.501.400,пп или 12%Бучета

Генерисаое других
ппаснпсти
Референ.
инциденти
Инфпрм.
јавнпсти
Будуће
инфпрмац.

-мпгућа ппјава тещкпћа у впдпснабдеваоу,
-ппјава смртних слушајева збпг немпгућнпсти трансппрта сршаних и бубрежних бплесника
према медицинским устанпвама
У ппщтини није фпрмирана база ппдатака п пваквим дпгађајима, али се у зимскпм перипду
дещавају скпрп сваке гпдине, са климатским прпменама и ушесталије
Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа
Ппјава кпја се пшекује у свакпм зимскпм перипду
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Ппследице пп щтићене вреднпсти
Щтићене вреднпсти
Живпт и здравље људи
Екпнпмија/екплпгија
Друщтвена стабилнпст

Критеријуми
Укупан брпј људи захваћених неким прпцеспм (мртви ппвређени,
пбплели, евакуисани, расељени- пстали без стана/куће, збринути и
склпоени) – 2.260 (за збриоаваое)
Укупна материјална щтета 62.750.700,пп или 6%
1. Укупна материјална щтета настала на пбјектима и инфрасруктури пд
ппсебнпг знашаја (критишнпј инфраструктури) - 41.833.800,пп или 4%
2. Укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама пд јавнпг
друщтвенпг знашаја - 20.916.900,пп или 2%

Бучет ппщтине за 2018.гпдину 1.045.845.000,пп динара

3.4.6. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА
НАЈТЕЖИМ ППСЛЕДИЦАМА
(Прпгнпза верпватнпће)
Табела за исказиваое верпватнпће
Категприја
Верпватнпћа или ушесталпст
(а) Квалитативнп
(б) Верпватнпћа
1
Занемарљива
<1%
2
Мала
1-5%
3
Средоа
6 - 50 %
4
Велика
51- 98 %
5
Изразитп велика
> 98 %

(ц) Ушесталпст
1 дпгађај у 100 гпдина и ређе
1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина
1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина
1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине
1 дпгађај гпдищое или шещће

Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи
Ппследице пп живпт и здравље људи
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Пзбиљна
501-1500
5
Катастрпфална
>1500

Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију
Ппследице пп екпнпмију/екплпгију
Категприја
Велишина ппследица
1
Минимална
2
Мала
3
Умерена
Пзбиљна
+4
5
Катастрпфална

Критеријум
шији изнпс прелази 1%
шији изнпс прелази 3%
шији изнпс прелази 5%
шији изнпс прелази 10%
шији изнпс прелази 15%

Пдабранп

+

Пдабранп

+

Пдабранп
бучета
бучета
бучета
бучета
бучета

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст
– укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
1
Минимална
<1% бучета
2
Мала
1-3% бучета
3
Умерена
3-5% бучета
4
Пзбиљна
5-10% бучета
5
Катастрпфална
>10% бучета

+ 6%

Пдабранп

+4%
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Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст- укупна материјална щтета на
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг
друщтвенпг знашаја
Категприја
Велишина ппследица
Критеријум
Пдабранп
1
Минимална
<0.5% бучета
2
Мала
0.5-1% бучета
3
Умерена
1-3% бучета
+2%
4
Пзбиљна
3-5% бучета
5
Катастрпфална
>5% бучета

Матрица 1. Ризик пп живпт и здравље људи
5

Виспк

2

Умерен

1

Низак

средоа

мала

занемарљива

4

5

Изразитп
велика

3

Велика

Вепма виспк

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију
5

Нивп ризика
Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне

Нивп ризика

4

Велика

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури
5

Нивп ризика
Вепма виспк

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

средоа

мала

занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

4

Велика

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне

Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја
5

Нивп ризика

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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4

5

Изразитп
велика

средоа

мала

занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

Велика

3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст
Катастрпфалне П
5
Нивп ризика
П
С
Пзбиљне
4
Вепма виспк
Л
Е
Умерене
3
Виспк
Д
И
Мале
2
Умерен
Ц
Е
Минималне
1
Низак

Матрица 4. Укупан ризик
5

Нивп ризика

3

Виспк

2

Умерен

1

Низак

Средоа

Мала

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4

Занемарљива

Катастрпфалне П
П
С
Пзбиљне
Л
Е
Умерене
Д
И
Мале
Ц
Е
Минималне
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УКУПАН РИЗИК ПД ППЈАВЕ СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ
ППСЛЕДИЦАМА
Матрица

Врста
ризика

Нивп
ризика

Вреднпст
Ппследице

М-1
М-2
М-3а

Ризик пп живпт и здравље људи
Ризик пп екпнпмију/екплпгију
Ризик пп друщтвенустабилнпст- Укупна материјална
щтета на критишнпј инфраструктури
Ризик пп друщтвену стабилнпст- Укупна материјална
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг
знашаја
Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст

ВЕПМА ВИСПК
ВИСПК
ВИСПК

5
3
3

ВИСПК

3

ВИСПК

3

ЗАКЉУШАК
УКУПАН РИЗИК: ВЕПМА ВИСПК
ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ
ПРИХВАТЉИВПСТ РИЗИКА: НЕПРИХВАТЉИВ

ВЕПМА ВИСПК

4

М-3б

М
3а и 3б
М-4

УКУПНИ ТРПЩКПВИ И ЩТЕТЕ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА
КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА
125.501.400,пп или 12% Бучета
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3.4.7. ТРЕТМАН РИЗИКА
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив.
РИЗИК

АКТИВНПСТ

1
1

2

3
Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти защтите пд
СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА
-щтп ташније утврђиваое праваца дуваоа ветра у пднпсу на путне
правце;
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп ветра у
пднпсу на путне правце
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада
стабала кпји би представљали защтитне ппјасеве пд ветра
-израда засада пд грмља ппред путева
-израда защтитних зидпва ппред пута
-ппстављаое привремених препрека - палисада
Адекватнп ппремаое устанпва за рад у зимским услпвима:
-Дпм здравља
-Центар за спцијални рад
-Шкпле
-Ветеринарска станица

2

3

ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА

Р.бр

Адекватнп ппремаое јавнихкпуналних предузећа за рад у
зимским услпвима у пбласти впдпснабдеваоа станпвнищтва
-ЈКП „Прпгрес“
-ЈКП "Кпмуналац"
-ДПП"Глпаквалис"
-стални надзпр над впдпвпднпм и канализаципнпм инсталацијпм

НПСИЛАЦ
АКТИВНПСТИ
4
Ппщтинска управа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5
У кпнтинуитету

САРАДНИЦИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
6
-щумарска
инспекција
-ЈП Србија путеви

ВРЕМЕ И НАШИН
ИЗВЕЩТАВАОА
7
На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

На седницама СП

Ппщтинска управа

У кпнтинуитету

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће
-Дпм здравља
-Центар за
спцијални рад
-Шкпле
-Ветеринарска
станица
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"

На седницама СП
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6

7

СНЕГА И

5

2

ППАСНПСТИ ПД
СНЕЖНИХ НАНПСА

1
4

3
Благпвременп угпвараое зимскпг пдржаваоа ппщтинских путева

4
Ппщтинска права

5
У кпнтинуитету

ЕПС

Пп плану
ЈКП „Прпгрес“
ЈКП "Кпмуналац"
ДПП"Глпаквалис"
Пп плану ЕПС-а

Ппщтинска права

У кпнтинуитету

Кпнтинуиранп пдвпжеое смећа на градску деппнију

Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката електрпенергетске
инфраструктуре
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са Електрппривредпм
-замена критишних делпва нискпнаппнске и средопнаппнске
еектрпмреже
Ппремаое ЈКП „Прпгрес“, ЈКП "Кпмуналац" и
ДПП"Глпаквалис"за зимскп пдржаваое путних праваца на
лпкалнпм нивпу

6
-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

7
На седницама СП

-Скупщтина
ппщтине
-Ппщтинскп веће

На седницама СП
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3.4.8. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА
У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА
ПРЕВЕНТИВА
1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое
-детаљнп урбанистишкп планираое за насељена
места кпја мпгу бити угрпжена снегпм и снежним
нанпсима
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на
теритприји ппщтине;
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа
у ванредним ситуацијама са ппсебним акцентпм
на збриоаваое људи у зимским услпвима
2.Систем за рану најаву
-СИСТЕМ ЗА РАНУ НАЈАВУ ППЈАВЕ СНЕЖНИХ
НАНПСА ППСТПЈИ (РХМЗ)
3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са
рељефпм, карактеристикама тла и путнпм
мрежпм
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег
и планиранпг урбанистишкпг прпстпра;
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрпгеплпщких и других испитиваоа
- пре прпјектпваоа и градое утврдити тзв.
сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и

4.предузимаое превентивних активнпсти:
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава
дејствп ветра у пднпсу на путне правце
-ппстављаое трајних препрека у виду
пдгпварајућих засада стабала кпји би
представљали защтитне ппјасеве пд ветра
-израда засада пд грмља ппред путева
-израда защтитних зидпва ппред пута
-ппстављаое привремених препрека - палисада

РЕАГПВАОЕ
1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације - 24
-фпрмирани су пперативнп-струшни тимпви щтаба за
защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама
-пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне
защтите за сва 4 насеља, укупнп 28 ппвереника
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и
спасаваое-19
-у ппщтини ппстпји ВСЈ;
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из
пбласти ванредних ситуација
2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка
јединица МУП-а јашине пдељеоа
3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите
Ппщтина има 9 впдпва цивилне защтите ппщте намене са
216 припадника
4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа
цивилне защтите
-прегледи кпјима распплаже Републишки
хидрпметепрплпщки завпд;
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других
несрећа за теритприју ппщтине;
5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и
спасаваое
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су:
1. ЗУ Дпм здравља Башки Петрпвац
2. ЈКП Прпгрес Башки Петрпвац
3. КП Кпмуналац, Маглић
4. дпп Глпаквалис, Глпжан
5. Центар за спцијални рад
6. ПП Црвенпг крста
7. Инфпрмативни центар Башки Петрпвац (радип)
8. ТВ Петрпвец
9. Купидпн Ветеринарска станица
10. Дпм ушеника (интернат)
11. Пекара, Б.Петрпвац
12. ПШ Јан Чајак Б.Петрпвац
13. ПШ Жаркп Зреоанин, Маглић
14. ПШ Ј.А.Кпменски, Кулпин
15. ПШ Ј.М.Драгутин, Глпжан
16. Клуб Ппљппривредника, Б.Петрпвац
17. Клуб Ппљппривредника, Кулпин
18. Клуб Ппљппривредника, Глпжан
19. ДВД Башки Петрпвац
6.Стаое мпбилнпсти везе
-базне станице Теленпра
- базне станице Телекпма
- базне станице ВИП мпбиле.
-фиксна телефпнија
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3.4.9.Карта - снег и снежни нанпси кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама
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3.5. Матрица - Укупан ризик за најверпватније нежељене дпгађаје
Катастрпфалне П
П
С
Л
Е
Пзбиљне
Д
И
Ц
Е
Умерене

5

Нивп ризика

3

Виспк

Мале

2

Умерен

Минималне

1

Низак

Средоа

Мала

Занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4
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3.6. Матрица - Укупан ризик за нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама
Катастрпфалне П
П
С
Л
Е
Пзбиљне
Д
И
Ц
Е
Умерене

5

Нивп ризика

3

Виспк

Мале

2

Умерен

Минималне

1

Низак

Средоа

Мала

Занемарљива

1
2
3
ВЕРПВАТНПЋА

4

5

Изразитп
велика

Вепма виспк

Велика

4
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3.7. РАНГИРАОЕ ППАСНПСТИ - РИЗИКА И РЕКАПИТУЛАЦИЈА МПГУЋИХ ТРПЩКПВА
У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ ЗА 2018.ГПДИНУ
Најверпватнији нежељени дпгађаји
РБ

Ппаснпст
- ризик

1

2

Нивп
ризика

Ппследице
4
ПЗБИЉНЕ

1

ПППЛАВА

3
ВЕПМА ВИСПК

2

СНЕЖНИ НАНПСИ

ВИСПК

УМЕРЕНЕ

3

ЗЕМЉПТРЕС

ВИСПК

УМЕРЕНЕ

4

ППЖАР-ЕКСПЛПЗИЈА

УМЕРЕН

МАЛЕ

Мпгући трпщкпви
и щтете
5
240.544.350,пп
23% Бучета ппщтине
47.063.025,пп или
4,5% Бучета ппщтине
185.114.565,пп или
17,7% Бучета ппщтине
85.759.290,пп или
8,2% Бучета ппщтине

Прихватљивпст
ризика
6
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

Нежељени дпгађаји са најтежим мпгућим ппследицама
РБ

Ппаснпст
- ризик

1

Нивп
ризика
2

1

ПППЛАВА

3
ВЕПМА ВИСПК

2

СНЕЖНИ НАНПСИ

ВЕПМА ВИСПК

3

ППЖАР-ЕКСПЛПЗИЈА

ВИСПК

4

ЗЕМЉПТРЕС

УМЕРЕН

Ппследице

Мпгући трпщкпви
и щтете
4
5
ПЗБИЉНЕ
376.504.200,пп или
36% Бучета ппщтине
ПЗБИЉНЕ
125.501.400,пп
12% Бучета ппщтине
УМЕРЕНЕ
179.885.340,пп
17,2% Бучета ппщтине
КАТАСТРПФАЛНЕ 449.713.350,пп
43% Бучета ппщтине

Прихватљивпст
ризика
6
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
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3.8. Пбразац за ствараое базе ппдатака
Ради ствараоа Базе ппдатака п ризицима кпји се јављају на теритприји ппщтине бележе се све
релевантне инфпрмације п свакпј кпнкретнпј ппаснпсти на следећем пбрасцу; пбразац се шува – архивира за
пптребе будућих прпцена и анализа:
Карактеристике пптенцијалне ппаснпсти пд ________________________________________
Субјекат: Ппщтина ________________________

РБ
1
1

КАРАКТЕРИСТИКЕ
ППТЕНЦИЈАЛНЕ
ППАСНПСТИ
2
3
Време идентификације

2
3

ППЧЕТНП
СТАОЕ

Микрплпкација

5
6

Угрпжене
щтићене
вреднпсти
Ангажпване снаге

7

Предузете ппшетне мере

8

Прпцеоене ппследице пп
щтићене вреднпсти
Ппстпјеће мере защтите

10
11
12

ЗАВРШНП
СТАОЕ

Време
ппаснпсти
Нивп ризика

5

излпженпсти

14

Ппгпђене
вреднпсти
Ппследице пп
вреднпсти
Предузете мере

15

Ефекат предузетих мера

16

Интеракција
ппаснпстима

13

ПРИМЕДБА

Субјекат,прганизација/прганизаципни деп
Макрплпкација

4

9

Пптенцијална ппаснпст
Ппаснпст пд ...............................
4

са

щтићене
щтићене

другим

УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА
1.(уписати ташнп време,дасн,месец и гпд)
2.(Назив и делатнпст субјекта и прганизаципних делпва кпји су знашајнп излпжени ппследицама)
3.(пписати щиру пкплину субјекта са свим детаљима кпји су ппвезани са ппаснпщћу)
4.(пписасти ужу пкплину, и унутращои деп лпкације, са свим детаљима кпји су ппвезани са ппаснпщћу)
5.(пписати нашин делпваоа ппаснпсти и ппследица на щтићене вреднпсти: живпт и здравље људи,
екпнпмија/екплпгија, друщтвена стабилнпст)
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6.(нсвести брпј људи и МТС ангажпваних у третману идентификпване ппаснпсти.Навести и друге ресурсе кпји
су ангажпвани)
7.Пписати све мере кпје је дпнелп рукпвпдствп или лице пвлащћенп за прпцену ризика; пписати све мере
кпје су имале ппзитивни или негативни ефекат)
8.(навести резултат прелиминарне анализе пптенцијалних ппаснпсти кпји се пднпси на ппследице пп
щтићене вреднпсти.Навести прпцене за све щтићене вреднпсти.
9.(навести кпје мере защтите су биле актуелне у мпменту пствариваоа ефеката ппаснпсти – претое пп
ппстпјеће вреднпсти; лице пдгпвпрнп за имплементацију и реализацију мера; ефекат мера)
10.(навести кпликп су щтићене вреднпсти, ппнапспб, биле излпжене ппаснпсти, пд мпмента када је ппаснпст
пстварила пдређене ефекте пп щтићене вреднпсти)
11.(Навести израшунати нивп ризика из Прпцене)
12.На пснпву анализе ризика навести кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене, пписати ефекат делпваоа
ппаснпсти)
13.(навести ефекат щтетнпг дпгађаја пп щтићене вреднпсти)
14.Навести мере кпје су предузимане, ппсебнп пне кпје су имале ппзитивни или негативни ефекат)
15.(навести какп су предузете мере за третман ризика делпвале на щтетан дпгађај – ппзитивни и негативни
ефекти пртедузетих мера)
16.(навести слушајеве када је једна ппаснпст узрпкпвала једну или вище других ппаснпсти; пписати
генерисаое сваке ппаснпсти ппсебнп, са свим детаљима)

4.ЗАКЉУШАК
Прпценпм су сагледаване пне ппаснпсти кпје пп прпцени верпватнпће мпгу највећим
интензитетпм и пбимпм утицати на щтићене вреднпсти на теритприји ппщтине:
1.Земљптрес,
2.Ппплаве
3.Ппжари и експлпзије, ппжари на птвпренпм
4.Снег и снежни нанпси
При рангираоу ппаснпсти кпнстантпванп је да мпгући земљптрес на теритприји ппщтине
има највищи нивп ризика, имајући у виду шиоеницу да би тада бип угрпжен највећи брпј лица, щтп
указује на неппхпднпст предузимаоа функципналних превентивних мера да акп дп земљптреса
дпђе- да ппследице буду щтп маое, да ризик буде прихватљив.
Време настанка, снага и ужа лпкација земљптреса се не мпже предвидети, али се мпгу предузети
превентивне мере кпје мпгу ублажити ппследице земљптреса, а тп би биле:
1. Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое, при шему се, пре свега, сагледавају
сеизмишкп-геплпщке карактеристике урбанистишкпг ппдрушја и щире теритприје, при шему се впди
рашуна п:
-избпру лпкација за изградоу насеља или пбјеката, при шему се впди рашуна п услпвима
тла (да ли је тлп стенпвитп, пплустенпвитп;дпбрп збијенп и тврдп дебљине маое пд 60 метара; да
ли је пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке фпрмације, щтп је
најппдесније тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тлп збијенп и пплутврдп дебљине
веће пд 60 метара; пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине прекп шврсте геплпщке
фпрмације, щтп би билп средое ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тп тлп
малп збијенп, дебљине веће пд 10 метара; пд растреситпг щљунка, средое збијенпг песка и тещкп
гоешиве глине, са или без слпјева песка и других некпхерентних материјала тла, щтп је најмаое
ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима;
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-избпру кпнструкција пбјеката, нарпшитп пбјеката виспкпградое, щтп би требалп бити
усаглащенп са функцијпм и наменпм пбјекта, рещеоима у пснпви, висинпм, услпвима фундираоа
и максималним спратним и укупним ппмераоем пбјекта за време сеизмишкпг дејства;
-кпд избпра кпнструкција пријентација треба да буде према зиданим кпнструкцијама,
префабрикпваним кпнструкцијама, шелишним кпнструкцијама, кпнструкцијама пд преднапрегнутпг
бетпна; да пквирне кпнструкције буду у кпмбинацији са армиранп-бетпнским зидпвима или
језгрима; да кпнструкције буду пд армиранпбетпнских зидпва или да буде армиранпбетпнска
кпнструкција
-густини насељенпсти,
-пдвпјенпсти индустријских пд стамбених зпна,
-брпју и велишини слпбпдних зелених ппврщина и рекреативнп-сппртских терена,
-велишини и расппреду пбјеката,
-прпјектпваоу кпмуналне инфраструктуре.
2. Правилнп архитектпнскп рещеое пбјеката при шему се впди рашуна п:
-пплпжају пбјекта,
-избпру грађевинскпг материјала,
-ппщтпваоу технишких нпрматива изградое на трусним ппдрушјима,
3. Сеизмишкпј микрпрејпнизацији града збпг веће густине насељенпсти и спратнпсти пбјеката.
4. Адекватнп деппнпваое и шуваое ппасних материја,
5. Перманентна кпнтрпла кприщћеоа и пдржаваоа ппасних инсталација
У складу са прпценпм мпгућих ппследица ппплава и у складу са припритетима и
материјалним мпгућнпстима лпкалне сампуправе, треба приступити предузимаоу следећих
превентивних мера:
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое у пднпсу на мпгућа ппплавна и небраоена
ппдрушја;
-исправљаое впдптпкпва,
-шищћеое кприта и пбала пд растиоа,
-шищћеое кприта и пбала пд габаритнпг птпада и смећа,
-шищћеое впдптпкпва пд нанпса и муља,
-пдстраоиваое дивљих деппнија са пбала
-санираое прилаза мпстпвима;
-санираое стубпва и камених пблпга мпстпва,
-санираое прппуста исппд кпмуникација, прелаза и сл.
Ппжари на птвпренпм прпстпру – щумски и ппљски ппжари – нису шеста ппјава, али када дп
оих дпђе пстављају велику материјалну щтету и имају дугптрајне секундарне ппследице.
Пптенцијална ппаснпст пд избијаоа ппжара на птвпренпм прпстпру је првенственп везана за
ппстпјаое неуређене деппније. Из тих разлпга треба предузети адекватне превентивне мере, кап,
на пример:
-ппстављаое жишане пграде пкп деппније
-израда плинских пдущака
-адекватнп пдржаваое прилаза деппнији
-предузимаое превентивних прптивппжарних мера у перипду жетве
-забрана паљеоа строике ппсле жетве , кпрпва тпкпм припрема за сетву и ситнпг растиоа ради
шищћеоа пбрадивпг прпстпра
-забрана лпжеоа ватре на ппщумљеним прпстприма и сл.
-стални надзпр и кпнтрпла предузимаоа прптивппжарних и прптивексплпзивних мера на
бензинским пумпама
- планираое изградое и пдржаваое у исправнпм стаоу хидрантске мреже
- планираое и пдржаваое алтернативних впдпзахвата на ппжарпм угрпженпм ппдрушју
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Ппјава снега и снежних нанпса, леда и ппледице је упбишајена ппјава у зимскпм перипду
гпдине кпја мпже представљати прпблем и прпузрпкпвати непредвиђене трпщкпве. Птуда се и
пвпј ппјави мпра ппсветити ппсебна пажоа у циљу смаоиваоа мпгућих ппследица крпз припрему
и рад зимске службе пдржаваоа кпмуникација, кап и прекп предузимаоа пдређених мера, кап
щтп су, на пример:
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп ветра у пднпсу на путне правце
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада стабала кпји би представљали
защтитне ппјасеве пд ветра
-израда засада пд грмља ппред путева
-израда защтитних зидпва ппред пута
-ппстављаое привремених препрека - палисада
Истпвременп, да би се неке ппаснпсти избегле или да би оихпв утицај бип щтп маои на
щтићене вреднпсти мпрају се кпнстантнп предузимати пдређене превентивне мере кпје се пднпсе
на:
1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое; прпјектпваое и изградоу пбјеката у
складу са карактеристикама теритприје у пднпсу на мпгуће ппаснпсти,
2.Стабилнпст и ефикасну функципиналнпст ппстпјеће и нпизграђене инфраструктуре;
ппсебнп пних делпва инфраструктуре кпји мпгу прпизвести секундарне ппследице неке пд
наведених ппаснпсти (снабдеваое впдпм, снабдеваое струјпм; пбјекти за защтиту пд ппплава и
клизищта и др);
3.Припреме станпвнищтва за ппједине врсте ппаснпсти, пре свега, ради избегаваоа панике,
а пптпм ради ппстизаоа щтп већег нивпа сампзащтите и узајамне защтите и ппмпћи;
4.Псппспбљаваое свих релевантних субјеката кпји би мпгли ушествпвати у защтити и
спасаваоу. На нивпу ппщтине тп су следећи субјекти:
-Ппщтински щтаб за ванредне ситуације,
-пперативнп-струшни тимпви за све врсте ппаснпсти,
-ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите у насељеним местима,
-јединице цивилне защтите ппщте намене у насељеним местима,
-правни субјекти псппспбљени за защтиту и спасаваое, међу кпјима су најзнашајнији Дпм
здравља и јавна кпмунална предузећа збпг делатнпсти кпјима се баве и задацима кпје ће
пбављати у фази защтите и спасаваоа.
5.Планираое защтите и спасаваоа щтићених вреднпсти у слушају ппјаве неке пд Прпценпм
евидентираних ппаснпсти да би се релевантни субјекти у пбласти защтите и спасаваоа
благпвременп припремили за извщаваое пних задатака за кпје су ппремљени и псппспбљени.
Планираоем треба утврдити задатке субјеката защтите и спасаваоа; прганизпванп
ангажпваое свих распплпживих капацитета; кппрдинацију изврщаваоа мера и задатака защтите и
спасаваоа.
Планираое треба да је заснпванп на Прпцени ппаснпсти, али и на пбјективнпм утврђиваоу
ппстпјећих снага и капацитета и оихпве мпгућнпсти из пбласти защтите и спасаваоа.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама треба да садржи следећа дпкумента:
1.План псматраоа, ранпг уппзправаоа, пбавещтаваоа и узбуоиваоа;
2.План приправнпсти – спремнпсти за делпваое у ванредним ситуацијама;
3.План мпбилизације – активираоа снага защтите и спасаваоа;
4.План защтите и спасаваоа пп врстама ппаснпсти (4);
5.План мера и задатака цивилне защтите (6 дпкумената – планпва);
6.План упптребе снага защтите и спасаваоа;
7.План инфпрмисаоа јавнпсти;
8.План ублажаваоа и птклаоаоа ппследица елементарних неппгпда и других несрећа.
9.Радна дпкумента.
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5. КПРИЩЋЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
У тпку израде Прпцене кприщћени су материјали:
1.Претхпдна верзија прпцене угрпженпсти ппщтине пд елементарних неппгпда и других
несрећа и ппдаци из евиденција Ппщтинске управе;
2.Прпстпрни план ппщтине;
3.прикупљене инфпрмације пд стране Радне групе;
4.Дпкумента инфпрмативнпг карактера РХМЗ;
5.Дпкумента инфпрмативнпг карактера РСЗ;
6.Материјали Завпда за статистику везани за пппис станпвнищтва 2011.и пппис
ппљппривреде 2012.гпдине;
8.Прпписи из пбласти ванредних ситуација, защтите пд ппжара, екплпгије;
9.Неппсредни увид у стаое на терену

НАППМЕНА:
1. Пп дпбијаоу саглснпсти пд МУП-а, Сектпра за ванредне ситуације, Прпцена иде
Ппщтинскпм већу или Скупщтини ппщтине на разматраое и усвајаое.
2. Прпцена се најмаое једнпм гпдищое ажурира у складу са свим прпменама на
теритприји ппщтине и свим прпменама кпд релевантних правних субјеката за пбласт
ванредних ситуација.
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ПРИЛПГ:

РЕЩЕОЕ - РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ И ПЛАНА
На пснпву шл.15, став 1, ташка 10; шл.46; шл.48, став 2 и 3 и шл.49а, став 1. Закпна п ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС
бр.111/09; 92/11 и 93/12); на пснпву шл.20, став 1, ташка 19. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гл.РС бр.129/07 и
83/14); на пснпву шл. 87, став 1, ташка 9. Статута Ппщтине Башки Петрпвац ( Сл.лист ппщтине Башки Петрпвац 1/2014
?прешищћен текст) ,у складу са шл. 8. И 9, став 1. Уредбе п садржају и нашину израде планпва защтите и спасаваоа у
ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 8/11) и Упутствпм п метпдплпгији за израду прпцене угрпженпсти пд
елементарних неппгпда и других несрећа и планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.
18/17), Ппщтинскп веће Ппщтине Башки Петрпвац, на свпјпј 55. седници пдржанпј дана 19.07.2018. гпдине, дпнпси:
РЕШЕОЕ
П ИЗРАДИ ПРПЦЕНЕ УГРПЖЕНПСТИ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ППШТИНЕ БАЧКИ
ПЕТРПВАЦ И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ППШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРПВАЦ
Члан 1.
Пвим рещеоем се приступа изради Прпцене угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа Ппщтине
Башки Петрпвац(у даљем тексту Прпцена) и Планa защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Ппщтине Башки
Петрпвац ( у даљем тексту План) у складу са нпвим Упутствпм за израду прпцене угрпженпсти пд елементарних
неппгпда и других несрећа и планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 18/17).
Члан 2.
У циљу усклађиваоа наведених дпкумената са нпвим Упутствпм Ппщтинскп веће Башки Петрпвац
п д р е ђ у ј е:
1.Ппщтинску управу Башки Петрпвац кап нпсипца израде Прпцене и Плана , са пснпвним задаткпм да пкупи,
инфпрмище и усмерава све субјекте са теритприје ппщтине кпји партиципирају у изради Прпцене и Плана.
Члан 3.
Ради израде Прпцене и Плана фпрмира се радна група за израду у саставу:
1. ЈПВАН СТЕПАНПВИЋ, пперативни рукпвпдилац радне групе, лице са лиценцпм за израду Прпцене и Плана.Са
лицем са лиценцпм се склапа угпвпр п изради Прпцене и Плана за ванредне ситуације;
2. ЈАН ТПРДАЈИ,саветник на ппслпвима пдбране, ванредних ситуација и БЗР у Ппщтинскпј управи Башки Петрпвац.
3. МИЛАН АНУШЈАК, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти електрпенерегетске инфраструктуре на теритприји Ппщтине Башки П
етрпвац
(шлан Ппщтинскпг већа Ппщтине Башки Петрпвац);
4. НЕБПЈША СТПЈИСАВЉЕВИЋ,за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти; распплпживих снага и
средстава у пбласти сапбраћајне инфраструктуре на теритприји Ппщтине Башки Петрпвац;
5. АНА БПЛДПЦКИ ИЛИЋ И БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти здравствене и спцијалне защтите на теритприји Ппщтине Башки Петр
пвац (представник Дпма здравља и Центра за спцијални рад);
6. ПНДРЕЈ БПВЂИШ, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти впдппривредне инфраструктуре на теритприји Ппщтине Башки
Петрпвац;
7. ЉУБПМИР КАБИЋ И ДУШАН РАШЕТА, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти снабдеваоа станпвнищтва впдпм за пиће и хранпм на теритприји Пп
щтине Башки Петрпвац (представник ЈКП и представник Ппщтиунске управе);
8. ЈАРПСЛАВ СПЕВАК, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти защтите п ппжара, експлпзија и других технишкптехнплпщких несрећа на теритприји Ппщтине Башки Петрпвац ( представник ДВД-ВСЈ);
9. ПАВЕЛ КАНАС И ТАТЈАНА МИЛИНА ТУРАНПВА, за сагледаваое ппстпјећег стаоа, мпгућих ппаснпсти;
распплпживих снага и средстава у пбласти биљних бплести и бплести живптиоа на теритприји Ппщтине Башки
Петрпвац (представник Ветеринарске станице и представник Ппщтинске управе).
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Члан 4.
Нашин израде Прпцене
-Ппщтинска управа пкупља Радну групу за израду Прпцене; врщи инфпрмисаое Радне групе; --пдређује задатке Раднпј групи;
указује на прелиминарну идентификацију мпгућих ппаснпсти пп теритприју Ппщтине;
сваки припадник Радне групе даје свпје струшнп мищљеое ппвпдпм свпг задатка из свпје пбласти у пднпсу на м
пгућу ппаснпст;
за сваку врсту ппаснпсти се израђује мпгући сценарип са мпгућим ппследицама пп щтићене вреднпсти на терит
прију ппщтине;
-врщи се прпцена ризика за сваку идентификпвану ппаснпст такп щтп се утврђује прирпда и степен ризика;
стаое угрпженпсти; ппследице кпје мпгу угрпзити щтићене вреднпсти;
-израђују се матрице ризика;
-израђују се картпграфски прикази ризика;
врщи се вреднпваое ризика уппређиваоем резултата анализе ризика при шему се дефинище прихватљпвпст ри
зика или предузимаое адекватних мера да би се ризик умаоип;
-лице са лиценцпм приступа изради Прпцене кпја има ппщти и ппсебан деп
(у складу са Упутствпм п метпдплпгији за израду прпцене угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других неср
ећа и планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 18/17).
У тпку израде Прпцене кпристити следећу дпкументацију:
-Прпстпрни план Ппщтине Башки Петрпвац
-дпкументацију из пбласти урбанистишкпг планираоа;
-ппстпјећа усвпјена Прпцена,
-Пперативни план защтите пд ппплава;
-статистишке прегледе за теритприју Ппщтине Башки Петрпвац
- други дпкумети и ппказатељи
Члан 5.
Ппступак дп усвајаоа, дпнпщеоа Прпцене
1.На сублимирани предлпг Прпцене пд стране лица са лиценцпм за израду прпцене Ппщтинскп веће ће затражи
ти мищљеое Ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације,
а пптпм и сагласнпст на Прпцену пд Сектпра за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.
Усклађиваое Прпцене према евентуалним примедбама Ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације или Сектпра за
ванредне ситуације врщиће лице са лиценцпм из састава Радне групе у прпписанпм закпнскпм рпку.
Пп усвајаоу-дпнпщеоу Прпцене пд стране Ппщтинскпг већа приступа се изради ? усклађиваоу са нпвим Упутствпм
и метпдплпгијпм Плана защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Ппщтине Башки Петрпвац.
2.Ажурираое Прпцене накпн оенпг дпнпщеоа
Прпцена је дпкуменат кпји захтева сталнп дпграђиваое и ажурираое. Тп се ппстиже на пснпву сталнпг праћеоа
стаоа на теритприји ппщтине у пднпсу на мпгуће ппаснпсти, кап и на пснпву нпвих наушних и струшних сазнаоа кпја
мпгу бити пд кпристи за дпградоу и ажурираое Прпцене.
Члан 6.
Финансијска средства за израду Прпцене ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа и Плана защтите и
спасаваоа у ванредним ситуацијама Ппщтине Башки Петрпвац пбезбедиће се у Бучету Ппщтине Башки Петрпвац.
Члан 7.
Рещеое дпставити:
-Ппщтинскпј управи Башки Петрпвац,
- Струшнп-пперативнпм рукпвпдипцу тима, лицу са лиценцпм за израду Прпцене и Плана,
-свим шланпвима струшнп-пперативнпг тима,
-архиви.
Члан 8.
Пвп рещеое ће се пбјавити у Службенпм листу Ппщтине Башки Петрпвац.
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