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УВОД
Циљ израде процене
У циљу адекватне и правовремене припреме друштва за реаговање у ванредним
ситуацијама потребно је утврдити потенцијалне опасности до којих може доћи на некој
територији. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа јесте
документ који кроз методолошку обраду информација дефинише и указује на недостатке
којих има у систему заштите на територији општине Пландиште. Проценом су дефинисане
опасности које су присутне и које могу да угрозе становнике општине Пландиште, као и да
причине велике штете Општинској управи. С обзиром на то, сама израда документа
представља важан корак који води ка превенцији нежељених догађаја. Отклањањем и
редуковањем потенцијалних ризика могуће је умањити могућност настанка одређених
непогода и незгода.
Прелиминарна идентификација опасности
Методологија за индентификацију опасности у складу је са Законом о ванредним
ситуацијама ("Сл. гласник Републике Србије'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Уредбом о садржају
и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“
број 8/11) и Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(„Сл.гласник РС“ број 18/17). Елементарне непогоде су појаве које настају деловањем
природних сила, углавном без човечје воље. Човек може бити узрочник настанку извесних
појава које се у први мах не морају сматрати елементарним, али последице, које проузрокују
овакве појаве, настају деловањем природних сила. Почетак, обим и време трајања
елементарних непогода не може се унапред предвидети, али се за извесне појаве на основу
стечених искустава и сређених статистичких података обзиром на место појаве, услове и
годишње доба, може претпоставити да ће до њих доћи.
Елементарне непогоде могу да покривају ужу или ширу територију, да буду слабијег или
јачег интензитета, што се може закључити тек по завршетку њиховог деловања и при
анализи причињених штета (броја жртава и обима материјалних разарања). Од
идентификованих опасности извршен је избор само оних опасности карактеристичних за
конкретну територију, а које представљају улазне елементе процене.
Користећи Упутство о Методологији за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС” број 18 од 7.3.2017. године), за општину Пландиште
идентификоване су следеће опасности:
 Земљотреси
 Поплаве
 Екстремне временске појаве
 Пожари и експлозије,пожари на отвореном
 Техничко технолошке несреће
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ОПШТИ ДЕО
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1. ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ

1.1 Географски положај
Територија општине Пландиште налази се у југоисточном делу АП Војводине,
тачније, у источном делу Баната. Простире се између канала Дунав – Тиса – Дунав и
српско – румунске границе.
Географске координате општине Пландиште су следеће: географска ширина – 45⁰
07' сгш и 45⁰ 20' сгш, географска дужина – 20⁰ 50' игд и 21⁰ 13' игд.
Подручје Општине, у односу на важније комуникације, има релативно повољан
положај. Кроз њу пролази железничка пруга на линији Зрењанин – Пландиште – Вршац –
Бела Црква (железничка линија 271) и магистрални пут на релацији Зрењанин – Сечањ –
Пландиште – Вршац. Зрењанин је упућен на Нови Сад, док је Вршац упућен на Београд. С
обзиром на то, саобраћајна фреквенција између Зрењанина и Вршца је слабија, те се
може рећи да је положај општине Пландиште у погледу саобраћајних функција
периферан.
Пландиште заузима делове Алибунарске и Иланџанске депресије и језерско –
лесне терасе између њих. Положај Општине с обзиром на педолошку структуру
земљишта није повољан. На овом терену заступљено је шест типова, односно дванаест
подтипова, земљишта. Више од четири петине земљишта налази се под ритским
земљиштем.
Узимајући у обзир наведене податке о општини Пландиште, може се закључити да
ова Општина нема повољан положај.
Општина Пландиште граничи се са општином Сечањ на северу, са Алибунаром на
западу и Вршцем на југу. Државна граница са Румунијом налази се на истоку. Почев од
крајње североисточне тачке Општине, у правцу према западу, граница почиње од
граничног камена А – 196, на државној граници са Румунијом, те прати каналисан ток
Брзаве до Банатске Дубице, где се Брзава спаја са Каналом Дунав – Тиса – Дунав, сектор
Нови Бечеј – Банатска Паланка. Овде граница скреће ка југу и прати поменути канал све
до његовог спајања са каналом Шулхов, одакле она креће на исток. Канал Шулхов
престаје да чини границу код његовог споја са каналом између Банчине пустаре (општина
Пландиште) и Малог рита (општина Вршац). Овим каналом граница се наставља ка
северу, сече Моравицу и наставља све до граничног камена А – 226, одакле се граница
Општине креће државном границом са Румунијом, све до, на почетку поменутог граничнох
камена А – 196.
Површина општине Пландиште износи 383 km², што чини 1,8 % површине АП
Војводине. Општина, према подацима из Пописа 2011. године, има 11.336 становника,
што чини 0,6 % становништва Војводине. У општини Пландиште потоји 14 насеља:
Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник,
Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец и Хајдучица.
Просечан број становника по насељу 2011. године износио је 810, док је просечна густина
насељености износила 29,6 становника по km².
Могло би се рећи да је целокупна територија Oпштине део типичне банатске
равнице, са разликама између апсолутних висина које износе око 15 m. Нижи делови
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налазе се у Алибунарској и Иланџанској депресији, а виши на језерско – лесној тераси.
Најнижа тачка, 74,6 m, налази се на потесу Липтај, у атару Јерменоваца (Иланџанска
депресија). Највиша тачка, 89,5 m налази се на језерско – лесној тераси, на потесу
Визурин, североисточно од насеља Маргита. Преовлађују висине између 76 m и 79 m.
Насеља
Општина Пландиште се састоји од 14 насеља: Пландиште, Банатски Соколац,
Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Лаудоновац, Маргита,
Марковићево, Милетићево, Стари Лец и Хајдучица.

Слика 1. Мапа општине Пландиште

Насеље Пландиште
Пландиште је је лоцирано на контакту Иланџанске депресије и језерско-лесне
терасе. Североисточни и средишњи део насеља је изграђен на вишој надморској висини
од 80 метара, а 500 и 1500 m северно и западно од насеља срећемо терене који имају од
1 – 4 метра ниже апсолутне висине.
Атар Пландишта је дуг 13 km, а највећа ширина му је 5 km.
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Насеље Пландиште припада панонском типу, има облик неправилног четвороугла.
Простире се у правцу југозапад-североисток, дужина Пландиште је 1600 m, а ширина око
1000 m.
Река Ројга која протиче поред Пландишта извире у Румунији, јужно од Денте, улива
се у Моравицу југозападно од Маргите. Укупна дужина јој је 19 km, кроз нашу земљу и
општину тече 12 km. Ширина дна је од 6-9 m, а дубина воде при високом водостају између
2 и 3 m.
Насеље Стари Лец
Насеље се налази у северном делу општине на железничкој прузи ЗрењанинВршац. На удаљености од 1 km, западно од насеља пролази државни пут на истој
релацији. Од седишта општине удаљено је праволинијски 12 km, а асвалтним путем 20
km. Надморска висина је 77 m.
Атар има облик неправилног трапеза, на северу се граничи са Брзавом, на западу и
југу са атаром Хајдучице и на истоку са атаром Дужина. Највећа дужина атара је 10 km, а
ширина 6 km.
Правац пружања насеља је северозапад-југоисток, дужина је 1100 m, а највећа
ширина око 700 m. Постоји 6 уздужних и 6 попречних улица које се секу под правим углом.
Насеље Хајдучица
Данашња Хајдучица налази се у северозападном делу општине Пландиште, поред
магистралног пута Зрењанин – Вршац. Канал Дунав-Тиса-Дунав пружа се западно од
Хајдучице на удаљености 2,5 km. Насеље се налази у Иланџанској депресији и заједно са
Старим Лецом и Лаудоновцем, има најнижу надморску висину у општини – 77 m.
Ипак, село се налази на нешто вишој надморској висини од атара, који има облик
неправилног многоугла. Западну границу чини канал Дунав-Тиса-Дунав, а северну река
Брзава. Са источне стране ограничен је атарима Старог Леца, Дужина и Велике Греде, а
са југа атаром Јерменоваца.
Насеље Банатски Соколац
Банатски Соколац се налази у средишњем делу општине, асфалтним путем 6
километара северно од Пландишта, а ваздушним 4,5 километара. На 600 метара јужно од
насеља води државни пут првог реда 7.1 Зрењанин – Вршац, а кроз само село иде
општински пут ка Милетићеву – Марковићеву и даље према Дужинама и Старом Лецу.
Лоцирано је у Иланџанској депресији на апсолутној висини од 78 метара где је само
насеље, а околина је нижа и до 2 метра. Ниво подземних вода у соколачком атару је
један од највиших у општини.
Насеље је панонског типа и има четвороугаони облик. По дужој оси простире су у
правцу југозапад – североисток дужине 1300 метара, а ширине 500 метара. Село има
свега 2 дужне улице и седам по ширини. Све се секу под правим углом.
Насеље Барице
Барице се налази у југозападном делу општине, од Пландишта је удаљено
праволинијски 6 km, асфалтним путем 6,5 km. Надморска висина Барица износи 79 m.
Атар Барица се простире на 200 m северно од насеља, а јужно до Шулховог канала
удаљеног 5,5 km. Западну границу чини канал Дунав-Тиса-Дунав, а источну представља
канал који спаја реку Моравицу и Шулхов канал.
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Ово насеље имају четвороугаони облик са правцем пружања
југозападсевероисток. Дужина Барица је 1500 m, а ширина 600 m. Имају 3 дужне улице и 6 по
ширини, које се секу под правим углом. Куће су, углавном, панонског типа.
Насеље Велика Греда
Велика Греда се налази у средишњем делу општине. Кроз село пролази
магистрални пут и железничка прута Зрењанин – Вршац.
Велика Греда се налази у Иланџанској депресији, а изграђена је на вишем и
сувљем терену. Простире се на неколико гредица чије је апсолутна висина 77 m, а јужно
од насеља надморска висина терена је нижа и за 2m. Правац пружања села је југозапад –
североисток. Село је дуго 2800m, а широко око 650m.
Атар је издужен у правцу север – југ, дужина му је 5,5km, а највећа ширина 3,5km.
Подземне воде у атару су релативно високе.
Велика Греда спада у насеље издуженог облика и једино је такво у општини. Спада
у панонски тип и има правоугаони облик. Постоје три дужне улице и осам попречних.
Највећа концентрација кућа налази се у “главној” улици, куда пролази магистрални пут
Зрењанин – Вршац.
Насеље Велики Гај
Велики Гај се налази у крајњем источном делу општине, на свега 500 метара од
државне границе са Румунијом.”Са аспекта саобраћајних прилика Велики Гај има лош
положај. Практично, насеље представља “слепо црево”, које повлачењем границе 1923.
године губи своје залеђе, своје привредне и друге контакте са насељима у Румунији. Са
Пландиштем је повезан асфалтним путем у дужини од 9km.
Налази се на језерско-лесној тераси на надморској висини од 83m. То је место са
највишом надморском висином у општини.
Пружа се у правцу југозапад-североисток. Атар Великог Гаја има облик неправилног
многоугла. Кроз атар протиче река Ројга. Важнији потеси су Шаркац, Трњан, Ракош и
Црквице.
Само насеље има облик неправилног четвороугла. Постоји 6 дужних и две попречне
улице. Улице су доста широке, а куће су класичног панонског типа. Примећује се мало
присуство нових кућа.
Насеље Дужине
Насеље и атар Дужине заузимају северни део општине Пландиште где се простире
Иланџанска депресија. Село је израђено на нешто вишем терену – 78 метара надморске
висине – од околног. Разлике у апсолутној висини између ближе околине насеља и самог
насеља иду и до два метра. Са осталим насељима село је повезано преко Старог Леца и
Марковићева.
Атар Дужина се простире у правцу север-југ, а дужина је атара око 6,5 km, а највећа
ширина око 3 km. На северу атар се граничи са реком Брзавом која извире на планини
Семеник, јужно од Решице у Румунији. Укупна дужина ове реке је 180 km, а од тога кроз
нашу општину протиче 20 km, што чини 11% од укупне дужине тока. Брзава је каналисана
почевши 4 km западно од Денте, па до ушћа у дужини од 33 km. Круне насипа су
размакнуте од 62-66 m а насипи су високи између 5 и 7 m. Брзава има воде током целе
године, максимални водостај у пролеће, а минимални у лето.
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Насеље је квадратног облика са пружањем дужних улица у правцу запад-исток.
Постоје три дужне и три попречне улице. Све се секу под правим углом. Куће су панонског
типа са неколико изузетака. Карактеристично је да на улицама има врло мало зеленила.
Асвалтирана је само главна улица.
Насеље Јерменовци
Јерменовци се налазе у западном делу општине. На свега 500 метара западно од
овог села је канал Дунав – Тиса – Дунав преко којег постоји мост који спаја општину са
алибунарском.
Надморска висина села је 78 m. У атару Јерменоваца налази се и најнижа тачка
надморске висине у општини, која износи 74,6 m.
Сам атар Јерменоваца има облик неправилног многоугла, правац пружања је
северозапад – југоисток дужине 13 километара. Највећа ширина јерменовачког атара је 8
km.
Село се пружа југозапад-североисток. Облик насеља је неправилног правоугаоника.
Дужина села је 1500, а ширина 750 m. Постоје 4 дужне и исто толико попречних улица.
Секу се под правим углом и све су асфалтиране. На улицама има доста зеленила.
Насеље Купиник
Купиник се налази у источном делу општине уз саму границу са Румунијом – свега
700 метара их дели од границе. Од Великог Гаја удаљен је 3 километра, а од Пландишта
10.
Насеље је лоцирано на језерско-лесној тераси. Надморска висина земљишта на
коме је изграђена црква је 80 метара, али то није највиша тачка у селу – у источном и
југоисточном делу појављује се висина и до 82 метра.
Најзначајнији потеси у атару овог села су Јаблање и Црногорска табла. По
топографским картама из 1954. на месту потеса Јаблање био је потес Балат.
Правац пружања Купиника је северозапад-југоисток, дужина му је 1500 метара, а
највећа ширина је око 700 метара.
Насеље Лаудоновац
Насеље је лоцирано у Алибунарској депресији и једино је у општини које се налази
у поменутој депресији. Апсолутна висина на којој је изграђен Лаудоновац износи 77 m, а
околни терени су још за 30 cm до 50 cm нижи.
Лаудоновац нема свој атар. Налази се у атару Пландишта. Има највише нивое
подземне воде на територији општине.
Лаудоновац има две улице, једна је пошљунчана. Оне међу собом заклапају прав
угао, тако да село има облик ћириличног слова Г. Обе улице су краће од 200m. По дужој
оси Лаудоновац има правац пружања југозапад – североисток.
Насеље Маргита
Маргита лежи на јужној граници језерско-лесне терасе, надморска висина је 81 m, а
треба напоменути да се највиша надморска висина у општини (89,5 m) налази у њеном
атару, на потесу “Визурин”.
Атар Маргите је својим северним делом смештен на језерско-лесној тераси, а
јужним у Алибунарској депресији. Запажа се велика густина детаљне каналске мреже.
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Каналисана Моравица сече атар Маргите по пола – ова лутајућа река каналисана је 1864.
године, а настаје од неколико потока у Румунији и улива се у канал ДТД. Укупна дужина
Моравице је 34 km, кроз Србију тече 18 km, а кроз нашу општину 12 km. Поред Моравице,
атар Маргите ограничен је на југу Шулховим каналом, који је прокопан од 1860 – 1863.
године. Његова укупна дужина је 13 km, а од тога на територији општине 8 km. У
северозападном делу атара налази се корито реке Ројге чије је каналисање завршено
1942. године.
Маргита има правоугаони облик, правац пружања је југозапад – се видети неколико
новијих које одступају од овакве форме.североисток. По дужој оси Маргита је дугачка
1700 m, а широка 700 m. Све улице се секу под правим углом. Поред класичног типа
панонске куће може.
Насеље Марковићево
Село је лоцирано у Иланџанској депресији на надморској висини 79 m. Околни
терени су нижи и преко 2 метра.
Облик атара насеља је неправилан четвороугао. Највећи потеси у атару су Лапош и
Шимина одаја. Подземне воде задају исте проблеме, као и на целој територији општине.
Марковићево спада у насеља са крстастим обликом основе – тачније село има
облик латиничног слова Ф. Овај облик је настао тако што је изградња Марковићева
прилагођена геоморфолошким приликама, пошто узвишење на којем се налази има исти
облик.
Марковићево има три улице. Главна је дугачка око 800 метара, а споредне око 500
метара. Асфалтиране су две и по улице. Куће припадају панонском типу.
За Марковићево везана је река Брзава. Ова река извире у Румунији на планини
Семеник, јужно од Решице, а улива се у канал Дунав –Тиса- Дунав код Банатске Дубице.
Дужина ове реке је 180 km, а кроз нашу земљу протиче у дужини од 20 km. Укупна
површина са Терезијом је 3.034 km. У нашу земљу улази североисточно од Марковићева,
прва 4 километра тока представља државну границу са Румунијом, а наредних 16 km
представља северну границу општине, са општином Сечањ.
Брзава је каналисана почевши од 4 км западно од Денте у Румунији па до ушћа у
ДТД у дужини од 33 km. Брзава одводњава западни и источни део атара Марковићево.
Насеље Милетићево
Село се налази у северном делу општине, 500 метара од државне границе са
Румунијом. Асфалтним путем је повезано са Марковићевом (3км) на северу и Банатским
Соколцем (5km) на југу. Лоцирано је у Иланџанској депресији, а апсолутна висина је 78 m.
Сличне је надморске висине и целокупни атар.
Атар има облик неправилног трапеза, а правац пружања му је југозападсевероисток. Највећа дужина атара је 5,5 km, а највећа ширина 2,5 km. Насеље има
типичан четвороугани облик, а све улице се секу под правим углом. Правац пружања
насеља је југозапад-североисток.
Дужина села је 1400, а ширина 1000 метара. Има девет улица, од којих су 6 дужних
и три попречне. Куће припадају панонском типу, али има и оних које одступају од њега.
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1.2 Хидрографске карактеристике
Геормофолошке прилике
На територији општине Пландиште постоје три рељефне целине. То су
Алибунарска и Иланџанска депресија (систем источнобанастких депресија) и језерско –
лесна тераса која раздваја поменуте депресије.
Алибунарска депресија има правац пружања југозапад – североисток и
елипсоидног је облика. По дужој оси простире се од Алибунара, односно од јужнобанатске
лесне заравни, до државне границе са Румунијом, а по краћој оси, од језерско – лесне
терасе на северу, до језерско – лесне терасе на југоистоку. Стога, Алибунарска депресија
захвата крајњи јужни део Општине, тачније, од појаса ширине од 600 m до 1.000 m
северно од Моравице до канала Шулхов. У њеној основи лежи истоимени тектонски ров,
чија максимална дубина износи око 2.500 m североисточно од Николинаца. Надморска
висина се креће од 75 m до 78 m.
Иланџанска депресија такође има правац пружања југозапад – североисток. По тој
оси простире се од Иланџе, тј. од јужнобанатске лесне заравни до државне границе са
Румунијом. По оси југоисток – северозапад простире се од језерско – лесне терасе до
алувијалне равни Тамиша. Иланџанска депресија има зделаст облик. Простире се
средишњим и северним делом Општине, тачније, ограничена је поменутом језерско –
лесном терасом, државном границом са Румунијом, Брзавом и Каналом ДТД. Основу јој
чини истоимени тектонски ров, чија максимална дубина достиже 2.500 m, и то на подручју
западно од Хајдучице. Надморска висина депресије креће се између 75 m и 78 m. На
појединим местима постоје лесна острвца и греде чија апсолутна висина варира од 78 m
до 82 m.
Алибунарска и Иланџанска депресија су због своје затворености и релативно мале
надморске висине биле, а и данас су, изложене честим превлажавањима, било од
изливања водотока (у данашње време ређе), било од подземних вода. Услед тога, у овим
депресијама је дошло до деградације земљишта. У годинама са екстремним временским
приликама (изразито влажне или сушне године), услед лоших водно – ваздушних
карактеристика ових неквалитетних типова земљишта, тешко је имати успешну
пољопривредну производњу. Непрекидним мелиоративним радовима, кроз историју, ове
депресије се све више прилагођавају човеку.
Између поменутих депресија налази се језерско – лесна тераса, истог правца
пружања, односно југозапад – североисток. Простире се од Канала ДТД до државне
границе са Румунијом. Пружа се у виду појаса који се шири од југозапада (јужно од
Барица ширина износи око 600 m) ка североистоку. Овде ширина терасе износи око
12.000 m (релација Ватин – Купиник). Основу ове језерско – лесне терасе чини тектонска
палеогреда која се налази на дубини од 800 m до 1.000 m. Створена је у бореалу, а до тог
закључка се дошло на основу мале моћности барског леса, која се креће од 1,5 m до 2 m.
Надморска висина ове терасе се креће од 80 m до 90 m. Пораст апсолутне висине се
запажа од југозапада ка североистоку. Интересантно је и мишљење професора Букурова
о пореклу ове терасе. По њему, она је нееродирани део лесне терасе, или заостали део
између депресија које су имале благо епирогено спуштање.
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Хидролошке прилике
Хидролошке прилике општине Пландиште веома су специфичне. Ова специфичност
је условљена Алибунарском и Иланџанском депресијом.
Површинске воде
Преко територије општине отичу три каналисана тока. Сва три теку из Румуније, и
своје токове завршавају у општини Пландиште. То су реке Брзава, Моравица и Ројга. Пре
мелиоративних радова, Брзава се уливала у Тамиш код Ботоша, а данас се улива у Канал
ДТД код Банатске Дубице (северозападни део општине). Моравица и Ројга биле су
лутајући токови који су се завршавали у Алибунарској депресији, док се Ројга данас улива
у Моравицу (југозападно од Маргите), а ова у Канал ДТД (југозападно од Барица). Све три
реке, као и цела територија општине припадају сливу Канала ДТД. Укупна дужина ова три
тока на подручју општине је 44 km, што даје густину речне мреже од 115 m /km².
Брзава
Извире на планини Семеник, јужно од Ресице. До Ресице тече ка северу кроз
клисуру, да би одатле променила смер на северозапад, све до Гатаје. Од Гатаје има
правац исток – североисток – запад – југозапад и задржава га све до свог ушћа у Канал
ДТД код Банатске Дубице. Њена укупна дужина је 180 km, а од тога кроз нашу земљу и
општину Пландиште протиче дужином од 20 km, што чини 11 % од укупне дужине тока.
Укупна површина слива са Терезијом је 3.034 km. Од тога је површина слива у Србији
1.055 km или 34,8 %. У нашу земљу улази североисточно од Марковићева. Прва четири
километра тока представљају државну границу са Румунијом, а наредних 16 km
представља северну границу Oпштине (граница са општином Сечањ). Пад тока Брзаве од
државне границе до ушћа је 15,6 cm/km. Брзава је каналисана почевши од 4 km западно
од Денте, па до ушћа у дужини од 33 km. Круне насипа су размакнуте од 62 m до 66 m, а
насипи су високи између 5 m и 7 m. Ширина воденог огледала при високом водостају је 45
– 52 m, а дубина воде 5,5 – 7 m. Ширина дна је 14 – 17 m. Брзава има воде током целе
године. Максималан водостај је у пролеће, а минималан у лето. Максималан протицај
забележен је 16. марта 1940. године, код Марковићева, и износио је 190 m/sec. Брзава се
користи за одводњавање западног и источног дела атара Марковићева и северних делова
атара Дужина и Старог Леца.
Моравица
Настаје од неколико потока у Румунији, а улива се у Канал ДТД. Моравица у
Румунији доста меандрира, а узрок томе је што са леве стране прима све токове који се
спуштају са висоравни, висине између 220 m и 260 m (доње понтијски седименти). Ови
токови богати су наносним материјалом који не може бити преношен услед мале брзине
Моравице, те се таложи на ушћима ових притока. Румунију напушта јужно од насеља
Моравица, а у Србију улази североисточно од Ватина. Укупна дужина Моравице је 34 km,
кроз Србију 18 km, а кроз општину Пландиште 12 km, или 35 % од укупне дужине тока.
Пад тока Моравице од државне границе до ушћа износи 18,8 cm/km. Моравица је
каналисана од Ватина до ушћа у Канал ДТД. Круне насипа су размакнуте 30 – 65 m, а
високи су 4 – 6 m. Ширина дна је око 5 m, а воденог огледала при високом водостају 25 –
45 m. Дубина Моравице износи између 3 m и 4 m. Моравица има воде током целе године.
Максималан водостај је у пролеће, а минималан у лето. Ова речица одводњава
североисточни део Алибунарске депресије, тј. јужне и источне делове атара Маргите и
Барица.
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Ројга
Извире у Румунији, а у нашу земљу улази североисточно од Великог Гаја. Све до
Пландишта има правац североисток – југозапад, да би код овог места скренула на југ.
Улива се у Моравицу на удаљености од 1 km југозападно од Маргите. Укупна дужина јој је
19 km, а кроз нашу земљу и општину Пландиште 12 km, што чини 63 % дужине тока. Пад
тока Ројге од српске границе до ушћа износи 50 cm/km. Круне насипа су размакнуте од 28
m до 44 m, а њихова висина је 3,5 – 4 m. Ширина дна је од 6 m до 9 m, а дубина воде при
високом водостају између 2 m и 3 m. За време сушних година Ројга остаје без воде.
Румуни тада затварају уставе на својој територији и користе воде Ројге за наводњавање .
Максималан водостај је у пролеће, а минималан у лето. Ројга одводњава јужни део атара
Великог Гаја и северни и западни део атара Маргите.
Каналска мрежа на територији општине Пландиште има укупну дужину од 501 km,
што даје густину каналске мреже од 1.308 m/km². Првенствено је намењена за
одводњавање сувишних површинских вода и регулисање режима подземних вода.
Канал ДТД
У овај Канал притичу све воде општине Пландиште. Главни задатак Канала у
југоисточном Банату је растерећење Тамиша, тј. скретање Брзаве и Моравице у њега, који
их преко вододелнице код Потпорња одводи краћим путем у Дунав. Ово је део Канала
који је трасиран између Новог Бечеја и Банатске Паланке. Улази у општину у њеном
крајњем северозападном делу, код Банатске Дубице и чини њену границу са општином
Алибунар, све до њеног јужног дела (6 km источно од Локви). Од тог места наставља се
још 2,5 km на југоисток и напушта Oпштину. Његова дужина у границама општине је 30
km, а укупна (од Новог Бечеја до Банатске Паланке) 150 km, тако да се 20 % његовог тока
налази у општини Пландиште. Размак између круна насипа је од 50 m до 60 m, а висина
насипа се креће између 5 m и 7 m. Одводњава западни део атара Хајдучице, јужни део
атара Велике Греде, северни део атара Јерменоваца, и западни део атара Барица.
Карацонијев канал
Пружа се средишњим делом општине. Започиње југоисточно од Милетићева,
одакле се наредних 5 km креће на југ, те северозападно од Банатског Соколца скреће на
запад, и тај смер задржава до споја са Каналом Дунав – Тиса – Дунав. Размак између
круна насипа је од 10 m до 12 m, а њихова висина је од 2 m до 2,5 m. Одводњава јужни
део атара Милетићева, северни и западни део атара Банатског Соколца, северни део
алара Велике Греде, и јужни део атара Хајдучице.
Шулхов канал
Представља југоисточну границу Oпштине ка општини Вршац. Његова укупна
дужина је 13 km, а од тога на територији Oпштине 8 km. Прокопан је у североисточном
делу Алибунарске депресије. Раздаљина између круна насипа је између 12 m и 15 m.
Највећа густина каналске мреже је у Алибунарској депресији, те између насеља Стари
Лец и Дужине. Дубине ових канала крећу се између 1,8 m и 2,5 m, а ширина између 2 m и
4 m.
Подземне воде
Плитка издан
Територија општине Пландиште одликује се високим нивоом подземних вода. До
18. века ова територија је значајним делом била под мочварама Алибунарске и
Иланџанске депресије. Међутим, мелиоративним радовима, од тада па до данас, то
стање се ипак знатно поправило. Изградњом Хидросистема ДТД требало је да се
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проблем негативног утицаја подземних вода трајно реши, но убрзо је изграђена ХЕ
''Ђердап", која успорава ток Дунава, па се успор осећа све до Новог Сада. Дејство се не
осећа само на Дунаву, већ и на Тиси, Бегеју и Тамишу, као и на делу Хидросистема ДТД,
односно сектору Нови Бечеј – Банатска Паланка. Успор Дунава директно утиче на
повишење подземних вода целог јужног Баната. Тако су повишени и нивои подземних
вода у општини Пландиште. Данас Канал ДТД нема функцију како је предвиђено
пројектом, пошто је већим делом године (при високом водостају Дунава) затворен
уставама и према Тиси (Нови Бечеј) и према Дунаву (Потпорањ). Организовано и
систематско осматрање подземних вода започело је 1946. године, када је Хидротехнички
одсек Одељења за грађевине АПВ израдио ''Упутство за извршење Одлуке о осигурању и
побољшању водног газдинства Војводине".
Нивои високих подземних вода Oпштине условљени су постојањем Алибунарске и
Иланџанске депресије, те геолошким и педолошким приликама. Ово се може потврдити
најнижим нивоом подземних вода у бунарима код насеља на језерско – лесној тераси.
Просечан максимални ниво подземних вода креће се од 1,09 m код Великог Гаја до 1,12 m
код Маргите и Барица, а просечан минимални ниво подземних вода од 2,16 m код
Маргите и Барица до 2,67 m код Великог Гаја. Морамо напоменути да се бунар у
Барицама не налази на језерско – лесној тераси, као у осталом и насеље, али је ископан
у делу где се простире чернозем, који има изузетне водно – ваздушне карактеристике.
Ова врста земљишта је заступљена и у атару Маргите, док Велики Гај лежи на ливадској
црници –безкарбонатној.
Највиши ниво подземних вода имају бунари у катастарским општинама Пландиште
и Банатски Соколац, у којима је највише заступљена ритска смоница која има јако лоше
водно – ваздушне карактеристике. У њој се налази велики удео монтморионитске глине,
те је подложна забаривању. Лаудоновац се налази у Алибунарској депресији, Пландиште
на граници Иланџанске депресије и језерско – лесне терасе, а Банатски Соколац у
Иланџанској депресији. Просечан максимални ниво подземних вода кретао се од 0,26 m
код Лаудоновца, до 0,45 m код Банатског Соколца. Просечан минимални ниво подземних
вода кретао се од 1,76 m код Пландишта и Лаудоновца, до 1,93 m код Банатског Соколца.
Бунари код осталих насеља, својим резултатима мерења нивоа подземних вода,
више нагињу насељима поменутим у претходном пасусу. Просечан максимални ниво
подземних вода креће се од 0,56 m код Велике Греде, до 0,78 m код Јерменоваца.
Просечан минимални ниво подземних вода креће се од 1,82 m код Јерменоваца, до 2,33
m код Хајдучице.
Прихрањивање подземних вода врши се на три начина који се међусобно комбинују
и допуњују. То су атмосферске падавине, површински водотоци и притицање подземних
вода из суседних простора. На колебање нивоа подземних вода на подручју општине,
највећи утицај врше атмосферске падавине.
На румунској територији су прокопани системи канала за наводњавање који користе
воде Брзаве, Ројге и Моравице. За време сушних година ове реке се преграђују уставама,
а вода се пребацује у поменуте канале. На тај начин долази до снижавања водостаја у
рекама. Самим тим, прихрањивање подземних вода Oпштине од површинских токова и
притицања подземних вода са суседних територија има минимално учешће.
Губљење подземних вода врши се отицањем у суседне просторе, испаравањем,
убризгавањем у водотоке, и коришћењем биљака за своје потребе. Губљење подземних
вода отицањем је минимално, пошто је територија Oпштине са северне, западне и јужне
стране опасана водотоцима. Подручје Oпштине је нагнуто према западу, тако да воде не
могу отицати ка румунској територији. Губљење подземних вода испаравањем је уско
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повезано са климатским и педолошким приликама Oпштине. Највиша средња годишња
температура у Војводини и најчешћи и најинтензивнији ветрови и те како погодују
израженијем испаравању. Убризгавање подземних вода у водотоке је минимално због већ
поменутог разлога (успор Дунава).
Дубока издан
Артешка издан се као и фреатска, налази у детритичним седиментима примарне
порозности, па су у том погледу врло сличне. Међутим, да би фреатска издан постала
артешком, њена водоносна серија мора имати водонепропусни слој. Водоносне серије
артешких издани Баната, као и читаве панонске низије, избијају на топографску површину
на обронцима Карпата, Алпа и Динарида, што значи да су то места њиховог главног
храњења.
Артешке издани су под хидростатичким притиском, због чега се воде из њих кроз
бушотине дижу на топографску површину. То су праве артешке воде са позитивним
хидростатичким притиском. Постоје издани са негативним хидростатичким притиском, који
није довољан да изнесе воду на површину, него само до извесне дубине испод површине.
Такве воде, које се додатним пумпама могу избацивали на површину, називају се
субартешким.
У насељима општине Пландиште постоји 205 артешких и 11 субартешких бунара.
Највише их има у Великој Греди, чак 44, а најмање у Купинику, само један. Дубине на
којима су бушени крећу се од 65 m у Маргити, до 127 m у Великој Греди. Њихова
издашност се креће од 0,25 l/sec у Марковићеву, до 26,66 l/sec у Пландишту.
Издашност артешких хоризоната је различита и мења се током године.
Пиезометријски притисак временом слаби и издашност је све мања. За просечно педесет
година, притисак толико ослаби да воду не може дизати изнад површине, а тај бунар
постаје субартешки. С обзиром да пиезометријски притисак временом слаби, водни
биланс ових издани може постати негативан, те закључујемо да ови извори нису
непресушни. Неконтролисаном експлоатацијом може доћи до стања дефицита артешких
вода. Експлоатацији ових вода се због тога мора прићи плански и одговорно. Ово
подразумева захватање само једног бунара за потребе водовода, док се остали могу
конзервисати, да вода не би истицала неконтролисано. За случај неких непредвиђених
околоности, поред водоводног, треба оставити отворен још један бунар. Такође, ако
постоје услови, наредне бунаре треба ископати тако да црпе воду из различитих
хоризоната.
Педолошке прилике
На територији општине Пландиште има шест типова земљишта: чернозем,
ливадска црница, ритска црница, ритска смоница, слатина и алувијално земљиште. Уже
посматрано, постоји дванаест подтипова ових земљишта: чернозем карбонатни на лесној
тераси, чернозем слабо огајњачени, ливадска црница – карбонатна на лесној тераси,
ливадска црница – безкарбонатна, ритска црница – карбонатна, ритска црница –
безкарбонатна, ритска црница – карбонатна песковита, ритска црница – карбонатна
заслањена и алкализована, ритска смоница, солончак, солоњец и алувијално забарено
земљиште.
Чернозем карбонатни на лесној тераси има најстабилнију и највишу производну
вредност. По механичком саставу је идеалног односа крупније и ситније фракције.
Хомогена грађа и стабилна мрвичасто, грудвичаста и ситнозрна структура овог добро
развијеног земљишта условиле су врло повољну порозност. То се, пак, одражава на врло
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добар водни, ваздушни, микробиолошки и топлотни режим, чиме се плодност и
производност овог земљишта удвостручује. Међутим, поред наведених високо
производних особина, запажено је, а статистичким подацима и потврђено, да овај
чернозем може дати и неуједначене приносе. Узрок овим осцилацијама могу бити суша,
једнострано коришћење, и недовољно коришћење агротехнике.
Укупна површина под овим типом чернозема је 1.725 ha или 4,6 % од укупне
територије Oпштине. Простире се источно од Маргите, у појасу ширине 1 – 2 km између
Маргите и Барица, као и западно од Барица до Канала ДТД. Има га и северно од
Пландишта, на потесу Тврде ливаде.
Чернозем слабо огајњачени је по изгледу и развијености генетских слојева
прелазни облик између још очуваних чернозема на лесним терасама и платоима, и већ
огајњачених чернозема. У поређењу са очуваним черноземним творевинама, овај подтип
је средње производне вредности.
Простире се источно од Пландишта, тачније од Вагисровове пустаре до државне
границе. Његова укупна површина заузима 1.119 ha, или 3 % укупне територије Oпштине.
Ливадска црница – карбонатна на лесној тераси представља изразито
пољопривредно земљиште, врло високих производних особина. Одликује се релативно
дубоким хумусним хоризонтима, одличне је структуре, добрих хемијских особина, и на
њему се може врло успешно употребити савремена механизација.
Распрострањена је западно од Јерменоваца до Канала ДТД, јужно од истог места и
источно од Пландишта. Учествује са 2,5 % у укупној површини Oпштине.
Ливадска црница – безкарбонатна има веома добре производне способности,
иако нема креча у хумусном хоризонту. Структура земљишта је добро очувана. Садржи
доста хумуса и биљних хранива. Добрих је водно – физичких особина. Све ове
карактеристике ливадску црницу – безкарбонатну чине плодним земљиштем. Даље
повећање њене производне вредности зависи од добро распоређене примене
агротехничких мера (систем обраде, ђубрење, наводњавање).
Ово земљиште захвата 1,0 % укупне површине Oпштине. Насеље Велики Гај лежи
на оваквом земљишту, а такође обухвата и појас око овог насеља, у ширини око 500 m.
Ритска црница – карбонатна има доста неповољан механички састав. Добро је
снабдевена хумусом и подмирена биљним хранивима, те по томе не заостаје много за
черноземом и ливадском црницом. Ипак, њена производна вредност није ни близу оне
коју поседују горе поменуте. Узрок томе је веома изражена глиновитост, а самим тим и
неповољан водно – ваздушни капацитет. При јачем влажењу, земљиште је лепљиво и
тешко за обраду, док је у току суша грудвичасто и пуно пукотина. За побољшање особина
овог земљишта саветује се дубоко зимско орање (побољшање водно – ваздушних
особина) и уређења површинских и подземних вода.
Ово земљиште је заступљено између Моравице и Шулхов канала. Захвата 2.239 ha
или 6,1 % укупне површине Oпштине.
Ритска црница – безкарбонатна има веома тежак механички састав и безкречност,
што је чини лошијом од ритске црнице – карбонатне. Структура јој је грудвичаста,
крупногрудваста и рогљаста. Има јако лоше водно – ваздушне карактеристике. Захтева
уређење површинских и подземних вода.
Ово земљиште простире се јужно од Марковићева, у северозападном делу
општине, у Вучетићевој и Јовановићевој пустари, затим источно од Хајдучице и јужно од
Дужина. Као компактна целина простире се од линије Марковићево, Милетићево,
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Банатски Соколац и Пландиште, до српско – румунске границе, као и између Пландишта и
Јерменоваца. По распрострањености, ово је друго земљиште на овом подручју. Заузима
1.0329 ha, или 27,5 % укупне површине Oпштине.
Ритска црница – карбонатна, песковита има мање хумуса, али су водно –
ваздушне особине повољне. Ово земљиште се лако обрађује. Међутим, у летњим
месецима нема довољно влаге, па се препоручује наводњавање. Ђубрење стајњаком и
минералним ђубривом може утицати на поправак биланса хумуса у земљишту.
Укупна површина под овим земљиштем је 3.289 ha или 8,8 %. Захвата простор
ограничен линијом Хајдучица, Велика Греда и Јерменовци, са једне, и Канала ДТД, са
друге стране.
Ритска црница – карбонатна, заслањена и алкализована има знатно мању
производну вредност од незаслањених и неалкализованих подтипова овог земљишта.
Услед тешког механичког састава и лоших водно – ваздушних особина, коришћење у
пољопривредне сврхе је доста ограничено. Да би се производни потенцијал ових
земљишта могао интензивније користити, треба решити низ проблема. Пре свега, треба
отклонити негативно дејство површинских и подземних вода, а истовремено се постарати
за наводњавање у сушном периоду, што комплексније користити савремену агротехнику,
која може умањити лимитирајући фактор ових земљишта.
Простире се југоисточно од Хајдучице, затим између Моравице и појаса чернозема
на лесној тераси између Маргите и Барица, као и на самом југу општине, у углу који
заклапају Канал ДТД и Шулхов канал. Површина под овим земљиштем износи 1.040 ha
или 2,8 % дате површине.
Ритска смоница је земљиште велике потенцијалне плодности. Она у свом
хумусном слоју има доста хумуса и основних биљних хранива. Међутим, плодност зависи
и од других чинилаца попут пожељне умерене количине падавина, примене одговарајуће
агротехнике. Ритска смоница има лоше водно – ваздушне карактеристике. Због тешког
механичког састава и великог удела монморионитске глине, она је у влажном стању
лепљива и јако бубри, док се у сувом стању скупља и пуца. Водопропустљивост је врло
слаба, те је ово земљиште подложно забаривању површинском водом. Производна
способност се може повећати дубоком зимском обрадом и ђубрењем већим количинама
органског и минералног ђубрива, те решењем проблема одводњавања и наводњавања.
Овај тип земљишта заузима највећу површину у општини, 14.233 ha или 37,9 %
укупне површине. Оно се протеже од Брзаве, па до линије Јерменовци – Пландиште,
рачунајући правац север – југ, као од Канала ДТД до линије која представља и границу
ритској црници – безкарбонатној. Ритске смонице има и западно од Лаудоновца, и у
крајњем југоисточном и северозападном делу Oпштине.
Солончак. Оскудна природна дренажа је битан предуслов за процес салинизације.
У таквим условима дренаже, на ниским топографским површинама, са превагом
испаравања над падавинама, условљен је, мање или више перманентан успон слане
подземне воде према површини, што има за последицу салинизацију, односно стварање
солончака.
Простире се у виду мањих острва северно, источно и јужно од Маргите. Захвата
површину од 502 ha или 1,2 % укупне територије Oпштине.
Солоњец. У прошлости, пре извршења хидротехничких мелиорација, овај простор
био je стално изложен плављењу водама карпатског слива. Иако ове воде нису биле јако
минерализоване, испаравањем су узроковале постепену салинизацију. Прави солоњеци
нису се могли развити услед честих поплава и испирања. После извршених
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мелиоративних радова, слабо заслањена, али јако алкализована земљишта, била су
изложена природном процесу десалинизације, услед чега су се развили солоњеци.
Површина коју заузима солоњец у Општини износи 1.448 ha или 3,9 % дате
површине. Заступљен је у виду мноштва острваца североисточно од Марковићева,
северно од Дужина, североисточно од Хајдучице, у углу који заклапају Брзава и Канал
ДТД, као и између Хајдучице и Банатског Соколца.
Алувијално забарено земљиште. Ово земљиште највише се користи као ливада,
као пашњак, али и за производњу њивских и повртарских култура, иако у мањем обиму.
На овој врсти земљишта потребно је одводњавање ради уређења водног режима.
Посебно је уочљиво прекомерно влажење у пролеће, чему је узрок асцедентно капиларно
кретање (високе подземне воде) и десцедентно инфилтрационо кретање, које у то доба
године заједнички делују. Услед овога, вода се акумулира у депресијама и ту се
задржава.
Ово земљиште простире се североисточно од Великог Гаја уз саму државну
границу. Захвата 271 ha или 0,7 % укупне површине.
С обзиром на овакве неповољне педолошке карактеристике, на територији
општине Пландиште јављају се проблеми пољопривредне производње. Важна
карактеристика ових земљишта је њихова слаба водно – ваздушна проводљивост. За
време јачег влажења земљишта, оно је лепљиво, јако бубри и тешко је за обраду, док је
за време суша земља грудвичаста, тврђа и веома испуцала. За побољшање квалитета,
односно плодности овог земљишта, потребно је извршити мелиорационе радове
(уређење површинских, а нарочито подземних вода, као и наводњавање). По овом
питању, деловање човека започело је још у 18. веку, али озбиљније тек у новије време,
укључивањем ове области у Хидросистем ДТД. Препоручује се и дубоко зимско орање,
редукована обрада земљишта, редовно наношење стајског ђубрива и одговарајући
агрохемијски захвати, ради побољшања водно – ваздушних карактеристика земљишта.
Саветује се и гајење луцерке, пошто ова биљка својим дубоким кореном ублажује
поменуте негативне карактеристике земљишта.

1.3 Метеоролошко-климатске карактеристике
На територији општине Пландиште не постоји метеоролошка станица. Због тога се
користе подаци метеоролошке станице Вршац. Координате ове метеоролошке станице су
45" 09' сгш и 21" 19' игд, а надморска висина је 84 m. Праволинијска удаљеност од
седишта Oпштине је 16 km.
Температура ваздуха
Најхладнији месец у Oпштини је јануар, са средњом температуром од 0,1 °C, иако
има и година када су хладнији фебруар и децембар. Најтоплији месец је јул, са средњом
температуром од 21,2 °C. У неким годинама јун и август могу имати већу средњу месечну
температуру. Средња годишња температура у Oпштини је 11,5 °C, и то је највиша средња
годишња температура у Војводини. Годишња амплитуда средњих месечних температура
је 21,1 °C, што је такође најмања вредност у Војводини. Средња температура
вегетационог периода је 18,0 °C, док је средња температура ванвегетационог периода 5,0
°C.
Три годишња доба, осем лета, топлија су од просека за Војводину. Такође се
примећује да је јесен топлија од пролећа, што је карактеристично за Војводину.
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Велики утицај на вегетацију (клијање, пораст, листање, цветање, сазревање плода
итд.) врши топлота, односно количина топлоте која преовлађује у одређеном интервалу
времена при земљиној површини. Сматра се да је свакој биљци потребна одређена
количина топлоте за њен поступни развитак.
Средња месечна максимална температура ваздуха има најнижу вредност у јануару,
3,6 °C, а највишу у аугусту 27,5 °C. Средња годишња максимална температура ваздуха је
16,6 °C. Средња месечна минимална температура ваздуха има најнижу вредност у
јануару, – 3,9 °C, а највишу у јулу и аугусту, 14,4 °C. Средња годишња минимална
температура ваздуха је 6,2 °C.
Апсолутни максимум температуре ваздуха је осмотрен 10. августа 1948. и 16.
августа 1952. године, а износио је 38,8 °C. Апсолутни минимум температуре ваздуха је
регистрован 24. јануара 1963. године и био је – 32,6 °C. Дакле, амплитуда између
поменутих вредности износи 71,4 °C.
Ветрови
Ветрови имају значајан улицај на формирање климе на неком простору, пошто
доносе особине оне области одакле ваздушна маса потиче. Такође је значајан утицај
ветра на пољопривреду, јер представља важан фактор испаравања.
Индиректно, ветар може да утиче и на појаву отежаних услова за одвијање
друмског и железничког саобраћаја у овом делу Баната. Ако у току трајања снежног
покривача дува јака кошава, дешава се да она на путеве и пруге нанесе снег и формира
сметове.
Доминантан ветар је кошава, која најчешће дува током јесени, затим, преко зиме, и
у току пролећа. Лети је знатно ређа. То је доста сув ветар, подржава суво и ведро време,
и има велики утицај на испаравање воде. Јавља се у просечно 73 дана годишње. Ово
подручје има највећу учесталост кошаве у Војводини. Кошава дува из правца југоистока.
После кошаве, по учесталости следе ветрови из јужног квадранта. Најчешћи су зими, а у
пролеће и јесен имају приближно исту честину појављивања. Лети су најређи. Годишње
их има просечно 61 дан. Остали ветрови су ређи од поменутих. Имају приближно исте
честине појављивања. Највећу честину имају током лета, а ту се посебно истичу ветрови
из северног, северозападног и западног квадранта. Тихог времена има највише лети и
током јесени.
Најчешћи ветрови имају и највеће средње брзине. У сваком случају, ово не треба
схватити као правило. Највећу срдњу брзину има кошава. Најјача је зими, 9,0 m/sec, а
најслабија је лети, 5,9 m/sec. Средња годишња брзина јој је 7,9 m/sec. Кошава је слаповит
ветар, тј. дува на махове. Удари кошаве достижу и до 42,0 m/sec, што одговара брзини од
151,2 km/h. Највеће брзине ветрови постижу у пролеће, 3,8 m/sec, а најмање лети, 3,1
m/sec. Средња годишња брзина ветра је 3,6 m/sec. Општина Пландиште представља
простор са најчешћим јављањем ветрова и њиховом највећом средњом брзином у
Војводини.
Релативна влажност ваздуха
Влажност ваздуха представља један од важних фактора за људе и многе њихове
делатности. Тако, на пример, степен засићености ваздуха воденом паром утиче на
развитак биљног света и доношење плода.
Ово је подручје са најмањом релативном влажношћу у Војводини. Узрок можемо
наћи у највећој средњој годишњој температури и најучесталијим и најинтензивнијим
деловањима сувих ветрова. Највећа релативна влажност јавља се у децембру, 81 %, а
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најмања се јавља у априлу, са релативном вредношћу од 66 %. Средња годишња
релативна влажност је 71 %. Средња вредност релативне влажности ваздуха у
вегетационом периоду је свега 68 %, што може неповољно утицати на пољопривредну
производњу.
Највећа релативна влажност је зими, са вредношћу од 79 %. Управо зими је највеће
одступање у односу на влажност у Војводини која износи 86 %. Најмања релативна
влажност је у пролеће, и износи 67 %. Ово је у Војводини једини случај појављивања
минимума релативне влажности у пролеће, а не у лето. Објашњење за појаву минимума
релативне влажности ваздуха у пролеће може бити то да је пролеће годишње доба са
највећим интезитетом ветрова (кошава) и са најмање дана са тишинама.
Облачност
Подаци за облачност показују да овај део Војводине има већу облачност од просека
за Војводину. Мања облачност од просека за Војводину је једино у марту, новембру и
децембру.
Према подацима средњих месечних вредности облачност варира од 39 % до 74 %.
Њен годишњи ток стоји у обрнутом односу према годишњем току температуре. Месец са
највећом облачношћу је децембар, са 74 % прекривености неба облацима, а месец са
најмањом облачношћу је аугуст, са 39 % прекривености неба облацима. Просек за
Војводину нам говори да ова два месеца такође имају екстремне вредности, с тим што
аугуст има за 2 % мању облачност, док децембар има за 1 % већу облачност од околине
Вршца. Средња годишња облачност је 57 %. Средња облачност за време вегетационог
периода је 49 %.
Највећа облачност је зими, 71 %, а најмања лети, 45 %. Сва годишња доба имају
већу облачност од просека за Војводину.
Осунчавање
Дужина трајања директног осунчавања у Вршцу се прати од 1967. године. Просечна
годишња сума осунчавања је 1.988,1 сати, што представља једну од најнижих сума
осунчавања у Војводини. Месец са просечно највише осунчавања је јул, 281,9 сати, што је
за 11 сати мање од просека за Војводину. Месец са просечно најмање сати осунчавања је
децембар, 56,0 сати, што је за 3 сата више од просека за Војводину. Просечна сума
осунчавања у вегетационом периоду је 1.402,8 сати.
Падавине
Атмосферске падавине веома су важан климатски елеменат, а исто тако и један од
најзначајнијих фактора у пољопривредној производњи. Просечна годишња сума падавина
износи 657 mm/m², што је за 45 mm/m² или 8 % више од просека за Војводину. За време
вегетационог периода падне просечно 392 mm/m².
Проучавањем средњих месечних вредности дошло се до закључка да је јуни, са 92
mm/m², месец у коме се јавља главни максимум падавина. Споредни максимум јавља се у
мају, али треба напоменути да месец јул има само за 2 mm/m² мање падавина од маја.
Главни минимум најчешће се јавља у марту, 37 mm/m², а споредни минимум се јавља у
фебруару и то 40 mm/m².
Вредност годишњег колебања падавина за овај део Баната износи 55 mm/m². То је
разлика између месеца са највећом и месеца са најмањом висином падавина. У овом
случају, то су јун и март. Релативно годишње колебање представља однос између
разлике сума падавина највлажнијег и најсувљег месеца са једне стране, и укупне
годишње висине падавина, са друге стране, а изражава се у процентима. Та вредност за
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Вршац износи 8,4 % и, с обзиром да није велика, показује да су падавине током године
доста уједначено распоређене по месецима.
Лето је највлажније годишње доба са 34,1 %, а зима је најсушније годишње доба са
20,4 % просечне годишње суме падавина.
Уобичајен период у којем може да се јави падање снега на овом терену јавља се у
временском интервалу од шест месеци, почевши од новембра па закључно са априлом.
Просечан број дана са појавом снега је 24,4. У просеку највише дана са падањем
снега има у јануару, 7,1, а најмање у априлу, 0,5. Већина дана са падањем снега јавља се
зими, 18,7.
Вероватноћа падања снега у јануару и фебруару има готово идентичне вредности,
односно 22,9 % и 21,8 %. Најмања вероватноћа падања снега је у априлу, 1,7 %.
Вероватноћа падања снега зими је 20,8 %, односно, у просеку сваких пет дана зиме
долази по један дан са падањем снега. Вредновање учесталости и вероватноће снежног
покривача долазе у обзир једино ако је снежни покривач дебљи од 1 cm.
Снежни покривач је веома важан за озиме усеве, јер их у данима са нижим
негативним температурама штити од смрзавања. Међутим, снежни покривач може
изазвати и негативне последице. То се дешава када се дебљи снежни покривач који лежи
изнад незамрзнутог тла, нагло отопи, па земљиште за извесно време није способно да
прими сву количину воде. Њено вишедневно задржавање оштећује културе или
онемогућава благовремену обраду таквих површина. Подручје општине Пландиште веома
је подложно овоме јер има лошу педолошку структуру.
Снежни покривач у просеку се појављује 29,1 дана годишње. Просечно највећи број
дана са снежним покривачем има јануар, 10,8, а најмање новембар, 1,0, Годишња сума
дана са снежним покривачем мања је од војвођанског просека за 9,1 дана. Иначе,
учесталост од падања снега поклапа се са војвођанским просеком, а учесталост снежног
покривача не. Објашњење тражимо у чињеници да задржавању снежног покривача
уопште не погодују највиша зимска средња температура и највећа честина и интезитет
сувих ветрова у овом пределу, гледајући целокупни простор Војводине.
На основу анализе података свих климатских елемената, може се закључити да у
овом подручју влада умерено – континентална клима, као и у осталим деловима
Војводине, али ипак, са извесним специфичностима. Војводина је, као део Панонске
низије највећим делом опкољена планинским масивима. Већа отвореност војвођанског
простора према северу и западу условљава јаче утицаје ваздушних струјања и
временских промена из ових праваца. То даје континентално обележје климе Војводине.
С обзиром да се општина Пландиште налази у југоисточном делу Војводине, поменута
ваздушна струјања са севера и запада имају најмањи утицај. То значи да овај простор
нема чисто континентално обележје климе, што се види из најмање годишње амплитуде
средњих месечних температура, највише средње годишње температуре (11,5 ⁰C) и
најтоплије зиме у Војводини (1,5 ⁰C).
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1.4 Демографске карактеристике
Број становника
Укупан број становника на територији општине Пландиште према подацима из
Пописа 2011. године износи 11.336. У оквиру укупног броја становника, на основу полне
структуре, 5.682 је мушкараца и 5.654 жена.
Укупан број становника за свако насеље на територији општине Пландиште
приказан је у табели број 1 (према подацима из Пописа 2011. године).
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Насеље

Број
становника
272
516
1.158
560
147
905
238
21
924
160
497
3.825
963
1.150
11.336

Банатски Соколац
Барице
Велика Греда
Велики Гај
Дужине
Јерменовци
Купиник
Лаудоновац
Маргита
Марковићево
Милетићево
Пландиште
Стари Лец
Хајдучица
Укупно

Табела 1. Број становника у ошпштини Пландиште

Старосна и полна структура становништва
Укупан број пунолетног становништва износи 9.554, од чега је 4.805 мушкараца и
4.749 жена. Просечна старост становништва износи 44,7 година. Просечна старост жена
нешто је већа од просечне старости мушкараца. На територији општине Пландиште жене
су у просеку старе 46,1 годину, док су мушкарци просечно стари 43,4 година.

Укупно
с

11.336

0–4
год.
345

м
ж

5.682
5.654

166
179

5–9
511

1014
559

1519
642

2024
594

2529
588

3034
651

3539
690

4044
739

4549
831

5054
962

252
259

284
275

315
327

343
251

309
279

369
282

367
323

379
360

455
376

508
454

5559
109
2
612
480

6064
895

6569
565

7074
627

7579
590

80-84

422
473

244
321

255
372

234
356

124
201

325

Табела 2. Старосна и полна структура становништва
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Становништво према статусу инвалидитета, старости и полу
Од укупно 11.336 становника колико општина Пландиште броји према подацима из
Пописа 2011. године, број становника са инвалидитетом износи 1.736, односно, 15,3 %
становништва Општине.
Општина
Пландиште
Испод 15
15 – 19
20 – 29
30 – 49
50 – 59
60 – 64
65 и више

свега
11.336
1.415
642
1.182
2.911
2.054
895
2.237

Укупно
мушко
5.682
702
315
652
1.570
1.120
422
901

женско
5.654
713
327
530
1.341
934
473
1.336

Особе са инвалидитетом
свега
мушко
женско
1.736
819
917
6
3
3
5
1
4
23
17
6
290
192
98
418
238
180
199
97
102
795
271
524

Табела 3. Особе са инвалидитетом с обзиром на узраст и пол

1.5 Пољопривреда
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за
призводњу у пољопривредном сектору.
Пољопривредно земљиште у општини Пландиште заузима 34.643,6 ha или 90,42 %
укупне површине територије Општине. Доминантно место заузима ратарска производња
(у првом реду производња пшенице, кукуруза, соје, сунцокрета и уљане репице), која се
одвија у просеку на 28.000 ha до 30.000 ha.
Заступљеност производње појединих ратарских култура:
- кукуруз меркантилни покрива 23,44 %
- кукуруз семенски покрива 1,58 %
- сунцокрет покрива 12,19 %
- соја покрива 28,6 %
- шећерна репа покрива 0,27 %
- пшеница покрива 25,58 %
- озими јечам покрива 2,20 %
- уљана репица покрива 0,1 %
- остале културе покривају 2,87 % укупне пољопривредне површине.
Из горе приказаних података о заступљености појединих култура на територији
општине Пландиште, и узимајући у обзир само просечне приносе, видимо да општина
Пландиште чини једну веома значајну сировинску базу што се тиче ратарских производа.
Ратарска производња у општини Пландиште заснована је у приватном сектору и носи
карактеристике малих поседа, које су типичне на територији наше земље. Просечна
величина тих поседа износи 4,42 хектара, а просечна величина парцела је 1,43 хектара.
Други део производње је организован кроз пољопривредна предузећа и задруге.
Због високог учешћа житарица (око 55 %) у пољопривредној производњи, тренутно
је на територији општине Пландиште заступљена млинско - пекарска индустрија, тј. млин
и пекара ''1. Октобар'' Пландиште капацитета:
-60 тона брашна/дан;
-5.500 векни хлеба/дан;
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-12.000 векни хлеба/дан (у ванредним ситуацијама).
Организована живинарска производња на територији општине Пландиште одвија се
у две фирме и то у:
-Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац и
-АД ''ХАЈДУЧИЦА'' Хајдучицa.
Капацитет у обе фирме заједно је 3.100.000 бројлера/годишње тј. 15.500 условних
грла/годишње. Живинарска производња у општини Пландиште учествује са око 54 %
укупне производње Јужнобанатског округа.
Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац, има фарме у Пландишту и Великој Греди и сопствену
модерну кланицу. Бави се производњом и прерадом живинског меса. Производи 3.000
тона живинских производа и поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у земље
Европске уније.

1.6 Материјална и културна добра и заштићена природна добра
Остаци материјалне културе на триторији општине Пландиште потичу из палеолита
(на граници према Вршцу и Ватину). Неолит је заступљен на локалитету код Великог Гаја,
као појединачно налазиште. Код Барица има трагова бакарног доба, где је пронађено и
оружје из тог времена. Локалитети бронзаног доба постоје код Великог Гаја и Хајдучице,
где је пронађено оружје. Код Пландишта, као појединачни налаз, трагова старијег
гвозденог доба има на локалитету код Великог Гаја, где је пронађено оружје, док остатака
млађег гвозденог доба нема. У Јерменовцима је констатован локалитет из римског доба
где су нађени новац и темељни зидови. Из доба Велике сеобе народа има трагова
аварског порекла крај Великог Гаја. Из овог периода постоје и два шанца.
На подручју општине Пландиште, према подацима надлежног Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву, евидентирана су следећа непокретна културна добра, која
су унета и у графички приказ ради лакше идентификације: 3 споменика културе од
великог значаја, 4 евидентирана културна добара под претходном заштитом и 11 зона
археолошких локалитета.
Споменици културе
1. Дворац ''Јагодић'', споменик културе од великог значаја (година проглашења
1991.). Налази се на салашу Јагодић налази се уз саму реку Брзаву, на ободу општине
Пландиште. Дворац припада групи пољских двораца у класицистичком стилу. Зидан је на
имању спахија. Саградио га је 1835. године Петар Јагодић, племић ''од Крњаче",
велепоседник, поджупан и посланик у ондашњој Српској народној скупштини у Сремским
Карловцима. Налази се на ободу Парк дворца.
2. Дворац ''Капетаново'', споменик културе од великог значаја (година проглашења
1991.). Саграђен је 1904. године недалеко од Старог Леца на километар од пута Вршац –
Зрењанин. Саградио га је ондашњи жупан Ботка Бела. Дворац је спратна зграда, подужно
орјентисана са двосливним кровом и три забата. Грађен је у духу псеудо –
средњовековног замка и као такав представља редак примерак дворца на територији
Војводине. Дворци овакве врсте значајни су за друштвено – историјске и културне
прилике тог времена. У току је рестаурација од стране нових власника који планирају да
обогате и дворац и простор око њега новим садржајем.
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3. Дворац Дунђерски у Хајдучици, споменик културе од великог значаја (година
проглашења 1991.). Дворац Дунђерски, такозвани ''Каштел", налази се у средишту
двестогодишњег парка. Саградио га је Лазар Дунђерски 1901. године по угледу на свој
дворац у Челареву (Бачка). То је приземна зграда грађена у класицистичком стилу. Под
заштитом је државе као споменик културе.
Културна добра која уживају претходну заштиту
Међу културним добрима која уживају претходну заштиту, издвајају се следећа
добра:
1. Дворац Пал Данијела у Старом Лецу.
2. Дворац Јаноша Данијела у Старом Лецу.
Ова два дворца јесу дворци племића Пала и Јаноша Данијела, изграђени 1897. и
1903. године, у класицистичком стилу. Налазе се под заштитом државе као сопоменици
културе, а користи их Дом за душевно оболела лица ''1. Октобар" из Старог Леца.
3. Зграда Суда у Пландишту, која потиче из 1908. године.
4. Зграда Скупштине општине Пландиште, саграђена 1889. године.
Зоне археолошких локалитета
1. На локалитету на потесу ''Велики рит" у КО Банатски Соколац, констатовани су
спорадични налази праисторијске и средњовековне керамике.
2. Локалитет ''Буарска гомила" у КО Барице, где има налаза verbi – cioara културе из
бронзаног доба.
3. На локалитету ''Напхолцова пуста'' у КО Велика Греда, пронађени су предмети са
краја бронзаног доба и почетка халштата.
4. Локалитет ''Немачке рупе" у КО Велики Гај, неолитски и бронзанодобни културни
слојеви са керамичким материјалом.
5. Локалитет ''Абавиште" у КО Велики Гај, на коме је пронађена керамика за
свакодневну употребу и керамика од фине пречишћене земље са тракастим
орнаментима.
6. Локалитет ''Пустара Шаркац" у КО Велики Гај, на коме има оружје и накита из
периода халштата.
7. Локалитет у КО Јерменовци, где су пронађени предмети из бронзаног доба и
трагови римске архитектуре и новца.
8. Локалитет у КО Маргита, на коме су пронађене урне ватинског типа, као и хумка
из непознатог периода.
9. Локалитет ''Милетићева хумка" у КО Милетићево. Овде су пронађени фрагменти
керамике из бронзаног доба и средњег века.
10. Локалитет у КО Стари Лец, где има појединачних пронађених предмета из
неолитског периода.
11. Локалитет у КО Хајдучица, са појединачним налазима из бронзаног доба.
Осим наведених споменика културе који су евидентирани од стране Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву, треба споменути још неке културно – историјске,
као и сакралне објекте.
Велики Гај, једно од најстаријих насеља које је постојало у континуитету, обилује
споменицима прошлости. Још 1. децембра 1965. године под заштиту је стављено 13
икона са Царским дверима која припадају Српској православној цркви, која се и сама
третира као посебна архитектонска вредност. Ово су иконе које су стављене под заштиту:
Богородица са Христом из 1773., Свети Никола, Исус Христос, Јован Крститељ, Царске
двери, Икона са житијем светог Николе, Распеће Христово, Апостоли Петар и Павле,
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Арханђели Михајло и Гаврило, Рођење Богородице, Исус Христос и Богородица са
Христом.
У истој цркви постоји и Октоих, штампан 1644. године у Лавову, и једна Хорологија
(часослов), штампана у Лавову 1692. године, у којој постоји врло нечитак запис из 1696.
године.
У Хајдучици се налази Манастир Св. Архангела Михајла, са православном црквом
коју је саградила Олга Јовановић као своју задужбину у периоду од 1936. до 1939. године,
када је одржано прво богослужење. Године 1985. саграђен је манастирски конак. Црква је
недавно реновирана и представља изузетну архитектонску и историјску вредност.
Ту су затим и: железничка станицу из 1891. године, барокни објекат на углу
Синђелићеве и Улице Војводе Путника, као и приземне куће у Улици Војводе Путника број
72, 74, 35, и 36 и у Улици Карађорђевој. Ове куће богате су пластичном декорацијом.
Такође, значајна је и католичка црква у центру места, која је сазидана у периоду од 1806 –
1813. године.
У Банатском Соколцу од споменика културе постоје споменици подигнути у част
борцима Првог и Другог светског рата. Ови споменици налазе се испред зграде школе. У
дворишту школе 2008. године, подигнут је и споменик познатом реге певачу са Јамајке,
Бобу Марлију. Ово је једини споменик такве врсте у Европи.
У насељу Дужине нема значајнијих споменика културе, осим спомен плоче
посвећене борцима НОР – а, која се налази на згради бивше основне школе. На месту где
је некада била католичка црква подигнут је мермерни крст.
У Јерменовцима постоји црква која потиче с краја 19. века. Зграда парохије зидана
је почетком 20. века. Католичка црква у Јерменовцима, сазидана 1866. године, посвећена
је Светој Ани, мајци Мајке Божије, а по времену настанка представља значајан историјски
и културни објекат.
У Купинику постоји православни храм подигнут 1935. године са српско –
византисјком традицијом, а у стилу цркве Лазарице у Крушевцу. Овај храм реновиран је
2007. године.
У насељу Маргита прва српска црква сазидана је 1810. године. Нова црква, која и
данас постоји, зидана је од 1833. до 1836. године, за време патријарха Јосифа Рајачића и
Стефана Станимировића. Свети храм посвећен је Светој Тројици. Осим српске
православне цркве, у Маргити постоји и румунска православна црква, која такође потиче
из 19. века. За време царице Терезије основана је Парохијална општина у Маргити, по
некима 1750., а по некима нешто раније, 1715. године. Црква брвнара подигнута је 1742.
године и била је од прућа и под шиндром. Из ње потичу све иконе у садашњој цркви.
Изградња српске православне цркве у Милетићеву започела је 1834., а завршена је
1835. године. Црква је зидана у византијском стилу. Реновирана је 2008. године.
У Пландишту постоји Српска православна црква посвећена светом Рафаилу
Банатском. Њена градња почела је 1990. године, крст је стављен 2005., а храм је
освештан две године касније. Црква је грађена у српско – византијском стилу, по пројекту
др Предрага Ристића. Дугачка је 20 m, широка 12 m и висока 13 m.
Насеље Стари Лец од 1989. године има католичку, а од 1997. године и Српску
православну цркву, посвећену Светом Прображењу Господњем. Грађена је у српско –
византијском стилу, са одвојеним звоником. Дугачка је 11,5 m, широка 6,1 m, а апсиде су у
најистуренијем делу широке 2,4 m.
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У Старом Лецу постоје два споменика – палим борцима и жртвама фашистичког
терора, у дворишту основне школе, као и споменик солунским добровољцима у порти
цркве.
Заштићена природна добра
На територији општине Пландиште налазе се следећи споменици природе као
заштићена природна добра: ''Храст лужњак'' у Великом Гају, Парк дворца у Јагодићу,
Стари парк у Великом Гају и Парк дворца у Хајдучици.
1. Парк дворца у Јагодићу простире се на површини од 8,6 ha. Присутна су
стабла: црног ораха, гледичије, црвенолисног јавора и храста лужњака. Подигао га је
племић Јован Јагодић.
2. Стари парк у Великом Гају простире се на око 5 ha, са преко 20 врста дрвећа
(храст лужњак, вез, пољски јасен, клен, млеч, мечја леска). Подигао га је темишварски
племић Јосиф Маленица.
3. Парк дворца у Хајдучици налази се на 3,7 ha и један је од најочуванијих
представника вртне архитектуре са почетка 20. века на територији Војводине и Србије.
Подигнут је у мешовитом стилу комбиновањем класичних и пејзажних елемената.
Сачувани су примерци: храста лужњака, беле тополе, јавора, клена, сребрне липе и
млеча. Подигла га је породица Дунђерски.
На подручју општине Пландиште налазе се и подручја која су предвиђена за
заштиту. Ова подручја представљају природне екосистеме, станишта изузетних
природних вредности, ретких и угрожених биљних и животињских врста. То су остаци
некадашњих мочвара, ритова, ритских шума и пашњака – локалитети у сливном подручју
реке Тамиш са околином, и слатине и еколошки коридори уз водотоке Брзаве, Ројге,
Моравице и канала ДТД.
На стаништима природних реткости у складу са Уредбом о заштити природних
реткости (''Службени гласник РС'', број 50/93) прописан је I степен режима заштите.
Шуме код Конака једино су станиште заштићене врсте орла белорепана.
Локалитети пашњака (код Јагодића, Падински лец, Диниелска и Олга) који представљају
влажне слане терене са вегетацијом мочварних ливада и остацима степа на слатинама у
околини Маргите, значајни су као станишта птица и као подручје за њихову миграцију и
сеобу (орао крсташ). Степски пашњаци су значајни и као станиште заштићене врсте
текунице која је храна угроженог степског сокола.
Еколошки коридори омогућавају одвијање миграција и размену генетског
материјала између просторно удаљених станишта. Представљају станишта на којима су
присутне и врсте које су заштићене, и као природне реткости. Број заштићених врста као
и број јединки, највећи је у периоду сезонских миграција птица и водоземаца
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2. ОБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА

2.1 Електроенергетска инфраструктура
На територије општине Пландиште се налази 127.577 km средњенапонске
ваздушне мреже и 8.396 km средњенапонске кабловске мреже.
У оквиру општине Пландиште насеља Јерменовци и Барице се напајају из
трансформаторске станице (ТС) „110/35 kV Алибунар“ а преко ТС „Јерменовци 35/10 kV“ у
којој је уграђен трансформатор снаге 4 kVA. За сада нема критичних оптерећења, а
изградњом ТС „110/20 kV Алибунар“ би био покривен даљи раст потрошње ових насеља и
обезбеђено сигурније напајање истих.
Део насеља Маргита општине Пландиште се напаја из ТС „110/36 kV Вршац 1“ а
преко ТС „Вршачки ритови 35/10 kV у којој су уграђени трансформатори укупне снаге 6,5
киловолт ампера. Изградњом одговарајућих средњенапонских далековода предвиђен је
прелазак овог дела подручја на 20 kV напонски ниво.
Преостала насеља општине Пландиште се напајају из ТС „110/35 kV Вршац 1“ из ТС
„Пландиште 35/20 kV“ на којој је уграђен трансформатор снаге 8 MVA. ТС „Пландиште
35/20 kV“ отперећена је већ сада са 7,11 MW. Потрошачи који се напајају из ове
трансформаторске станице се радијално напајају.
Јавна расвета у насељима није потребног нивоа, осим уз коридоре државних путева
I и II реда где је завршена реконструкција исте. У већини насеља иста је старости преко
25 година.
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Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Насеље

Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Скоколац
Барице
Јерменовци
Маргита
Kупиник
Велики Гај

Број ТС

Врста ТС

Инсталисана снага у kVA

21

10/0,4 i 20/0,4

10.320

12

10/0,4 i 20/0,4

8.230

7

10/0,4

2.650

4

10/0,4

820

2

10/0,4

210

1

20/0,4

100

3

20/0,4

260

3

20/0,4

190

3

10/0,4

660

17

10/0,4

3.110

4

10/0,4

670

2

10/0,4

200

4

10/0,4

670

Табела 4. Преглед трафостаница по насељеним местима општине Пландиште

Дистрибуција гаса
Општина Пландиште снабдева се природним гасом преко магистралног гасовода
МГ-01 и разводног гасовода РГ-01-19, наведени гасоводи везани су за гасоводни систем
ЈП „Србијагас“
На територији општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи
гасоводни објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине
Пландиште врши ЈП „Полет“ из Пландишта.
Гасификација је извршена у свим насељеним местима општине Пладниште осим
насеља Лаудоновац.
Свака диструбутивна мрежа на улазу има регулациону станицу на којој се регулише
радни притисак у мрежи. Пројектовани притисак је до 4 bar, радни је 0,6-1 bar који је
довољан с обзиром на потрошњу, а одржава се на најнижој потребној вредности ради
што мањих губитака због постојања могућности евентуалних хаварија на мрежи услед
дејства спољних утицаја, приликом раскопавања за постављање инфраструктуре, дејства
корозије на местима оштећења челичних цеви.
Постојећа гасоводна инфраструктура задовољава потребе потрошача. Планиране
су активности на унашређењу снабдевања становништва природним гасом, замена
дистрибутивних гасних мрежа од челичних цеви полиетиленским цевима на насељеним
местима Велика Греда и Пландиште (с обзиром да су ове диструбитивне гасне мреже
пуштене у рад 1950-тих година).
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Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Насеље
Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Скоколац
Барице
Јерменовци
Маргита
Kупиник
Велики Гај
Укупно:

Дужина
(km)

Капацитет
(m3/h)

Година изградње

Година пуштања у
рад

61

3.500

1952

1954

26,4

1.750

1952

1954

22,3

773

1988

1988

7,5

300

1989

1989

6,7

250

1990

1991

5,6

250

1990

1991

13,1

500

1990

1991

8,7

250

1990

1991

10,3

400

1991

1991

11,2

700

1990

1990

12,4

700

1990

1990

9,8

500

1990

1991

13,9

500

1991

1991

208,9

10.373

Табела 5. Дистрибутивна мрежа

2.2 Телекомуникациона инфраструктура
За квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја на подручју
општине Пландиште, изграђени су квалитетни спојни путеви оптичким кабловским
везама, уз све главне локалне и путне правце које је по потреби потребно ревитализовати
у складу са новим технологијама развоја, како би се створили услови за примену и
коришћење широко појасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
претплатничких линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету као и
мултимодијални сервиси.
Телекомуникациона инфраструктура која обухвата изградњу или постављање,
одржавање, коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и
припадајућих средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих
услуга, на територији општине Пландиште претежно спроводи ''Телеком Србија'' АД
Београд. Може се рећи да је електронска комуникациона инфраструктура на подручју
општине Пландиште, по квалитету и по капацитету на задовољавајућем нивоу.
Секундарна мрежа у већини насеља је урађена подземно. У свим насељима је
извршена аутоматизација и дигитализација телекомуникационе опреме и система. Спојни
путеви су већим делом остварени путем оптичких каблова. У периоду од 2005. год. развој
телекомуникационе мреже се заснивао на децентрализацији комутационих ТДМ система,
тако да су око локалних централа изграђени удаљени претплатнички степени са својим
припадајућим приступним мрежама. Реконструкција комплетне приступне мреже на
описани начин није још завршена.
Међумесне ТТ мреже су изграђене као подземне углавном путем оптичких каблова
и бакарних каблова типа HDSL, а месне мреже у свим насељима осим дела Пландишта
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су такође урађене подземо бакарним кабловима типа GM. У свим насељима су уграђене
аутоматске телефонске централе типа DKTS.
Изградњом антенских система и базних станица мобилних комуникација у К.О.
Велики Гај, К.О. Маргита, К.О.Јерменовци, К.О. Банатаки Соколац, К.О. Милетићево, К.О.
Велика Греда, К.О. Хајдучица, К.О. Дужине, К.О. Марковићево, К.О. Барице, K.O. Стари
Лец, К.О. Барице, омогућиће се рад овог система на целом планском подручју. У свим
насељима за квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, треба изградити
кабловски дистрибутативни систем (КДС).
За потребе система GSM мреже мобилних телекомуникација на простору општине
изграђено је једанаест базних радио станица 063 и 064 мобилне мреже, од чега две у
Пландишту, три у Хајдучици, две у Великом Гају, и по једна у Великој Греди, Маргити
Милетићеву и Старом Лецу. Покривеност територији општине сигналом мобилне
телефоније није равномерна па се неминовно намеће потреба за изградњом базних
радио станица и на другим локацијама.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система као и услове које
буде диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација, нове локације
базних радио станица и радио релејних станица биће одређиване у складу са потребама
имаоца и система веза, урбанистичком и техничком документацијом, уз задовољење
законских и техничких прописа за ту врсту објеката на простору на којем се гради.
У општини Пландиште не постоји радио станица и телевизија.

2.3 Саобраћајна инфраструктура
Друмски саобраћај
Путну мрежу на подручију општине Пландиште чини мрежа државних и локалних
путева. Најважније саобраћајнице које пролазе кроз општину су деонице државног пута IБ
реда број 18 Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово) и државног пута IIА реда број 132
Пландиште – Алибунар.
Тип пута

Број пута

Правац

Дужина пута (km)

Државни пут IБ реда
M-7.1

18

Зрењанин - Сечањ Пландиште Вршац - Стража - Бела Црква државна граница са Румунијом
(гранични прелаз Калуђерово)

33,644

Државни пут IIA
реда П-125

132

Пландиште - Алибунар

11,192

Табела 6. Државни путеви на територији општине Пландиште

Поред државних путева значајан сегмент путне мреже представљају и локални
путеви који повезују сва насеља на територији општине Пландиште.
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Ознака пута

Траса пута

Врста подлоге

Дужина пута (km)

Л1

Пландиште – Велики Гај- Купиник

Тврда подлога

12

Л2

Банатски Соколац – Милетићево –
Марковићево – Дужине – Стари Лец
– ДП1

Тврда подлога

22

Л3

Јерменовци – Велика Греда

Тврда подлога

6

Л4

Лаудоновац - Маргита

Шљункаста и
земљана

4

Табела 7. Локална путна мрежа

Укупна дужина уличних-насељских саобраћајница на територији општине
Пландиште износи 116,854 km, од чега са савременим коловозом – асфалтном подлогом
102,334 km саобраћајница.
Највећи проблем путне инфраструктуре на територији општине Пландиште огледа
се првенствено у лошем стању путева, што је последица вишегодишњег неодржавања,
саобраћајног оптерећења и експлатационог периода.
Железнички саобраћај
Железнички саобраћај на подручју општине Пландиште већ годинама није у
функцији како путничког тако и робног транспорта. Такође не постоји повезивање овог
вида саобраћаја с остали видовима. Стање капацитета железничког саобраћаја је на
ниском техничко технолошком нивоу. Сви железнички објекти, а првенствено железничке
станице су у доста лошем стању због дугогодишњег неодржавања. Преко територије
општине пролази пруга Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Бела Црква у дужини од око
27 km. На поменутом пружном правцу на територији општине има 21 пружних прелаза
осигураних саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности, односно 21
укрштање са државним и општинским путевима.
Водни саобраћај
Водни саобраћај, односно једини пловни пут на територији општине чини канал из
система ОКМ ХС ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј, који својим хидролошким
карактеристикама (двосмерна пловидба пловила максималне носивости 1000 тона (ЛxБxТ
= 80m x 10m x 1,95m) на деоници од 43+824 km до 72+113 km укупне дужине 28,289 км пловни пут треће категорије) омогућује транспорт роба и транспорт путника. Хидролошки
услови дозвољавају пловидбу током целе године. Дуж овог канала не постоји
задовољавајући ниво инфраструктуре који би омогућио укључење овог вида саобраћаја
за превоз већих количина роба. Такође не постоје ни саобраћајно манипулативни
капацитети за интегрално повезивање са друмским саобраћајем. Од капацитета водног
саобраћаја на подручју општине Пландиште постоји јавно пристаниште у Јерменовцима с
минималним претоварним капацитетом и отвореним складиштем за претовар расутих
терета.
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2.4 Здравствена и социјална заштита
Здравствена заштита
Дом здравља ''1. Октобар" Пландиште пружа здравствену заштиту на целој
територији Општине као једина здравствена установа, са амбулантама у свим насељеним
местима, са укупно 62 запослених радника. Поред пружања здравствених услуга, Дом
здравља је организовао и апотекарску службу у четири насељена места.
У Дому здравља у Пландишту пружају се услуге опште праксе и специјалистичке
услуге зубне службе, педијатрије, гинекологије, лабораторије. Објекат здравствене
станице у Пландишту саграђен је 1980. године и у доста је добром стању, с обзиром да је
исти реновиран 2018. године. Амбуланте у Великој Греди, Хајдучици, Милетићеву и
Старом Лецу су комплетно адаптиране и у потпуности задовољавају потребе здравствене
службе.Амбуланте у Маргити, Великом Гају, Купинику и Барицама су делимично
адаптиране, те је неопходно наставити са радовима на њима како би се у потпуности
привеле намени.
Амбуланте у Дужинама, Марковићеву, Јерменовцима и Банатском Соколцу нису
адаптиране и у њима се отежано пружају здравствене услуге.
У табели број 8 наведени су сви објекти здравствене заштите на територији
општине Пландиште, број запослених, службе које постоје у свакоме од њих, површина
коју заузимају, опремљеност објеката, као и њихова старост и квалитет.
Насеље

Врста
здравственог
објекта

Службе
које
раде

Површина
комплекса m2 амбуланта

Површина
објекта у
m2

Марковићево

Амбуланта

општа
пракса

налази се у
склопу дома
културе

25

Дужине

Амбуланта

општа
пракса

налази се у
склопу МЗ

22

Банатски
Соколац

Амбуланта

општа
пракса

30

Маргита

Амбуланта

општа
пракса

налази се у
склопу објекта
продавнице
240

Барице

Амбуланта

општа
пракса

186

56

Јерменовци

Амбуланта

498

Стари Лец

Амбуланта

општа
пракса
и
апотека
општа
пракса

Хајдучица

Амбуланта

општа
пракса,

Старост,
спратност и
квалитет
објекта
Изграђен 1928.,
приземни,
у лошем стању

Комунална
опремљеност

Изграђен 1971.,
приземни,
нефункционалан
Изграђен 1960,
приземни, у
лошем стању
Изграђен 1960.,
приземни,
делимично
функционалан
Изграђен 1935.,
приземни,
у добром стању

Вода, грејање,
струја

138

Изграђен 1962.,
један спрат,
у добром стању

Вода, грејање,
струја,
телефон

у склопу Дома за
душевно
оболела лица

135

Изграђен 1983.,
приземни,
у добром стању

288

115

Изграђен 1968.,
приземни,

Вода,струја
канализација,
грејање,
телефон.
Вода,струја
канализација,

76

Вода, грејање,
струја

Вода, грејање,
струја
Вода, грејање,
струја,
телефон
Вода, грејање,
струја,
телефон
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стомато
лошка и
апотека
општа
пракса
и
апотека
општа
пракса

Велика
Греда

Амбуланта

Купиник

Амбуланта

Велики Гај

Амбуланта

општа
пракса

Милетићево

Амбуланта

општа
пракса

Пландиште

Здравствена
станица

у добром стању

грејање,
телефон

1680

135

Изграђен 1960.,
један спрат,
у добром стању

Вода,струја
грејање,
телефон

налази се у
склопу зграде
школе
налази се у
склопу зграде МЗ

32

Изграђен 1932.,
приземан,
у лошем стању
Изграђен 1932.,
приземан,
у добром стању

Вода, грејање,
струја

Амбуланта се
налази у склопу
зграде МЗ

55

Изграђен 1968.,
приземни,
у добром стању

2.150

Изграђена 1980.,
П + 1 + Пк
функционалан

општа пракса, Зубна служба
Педијатрија, Гинекологија,
Лабораторија, Патронажа,
Апотека

60

Вода,струја,
канализација,
грејање,
телефон
Вода,струја
канализација,
грејање,
телефон.
Вода,струја
канализација,
грејање,
телефон.

Табела 8. Објекти здравствене заштите у општини Пландиште

Социјална заштита
Центар за социјални рад Пландиште смештен је у згради општине Пландиште, у три
канцеларије укупне површине 45 m 2 са укупно шест запослених. Центар обавља послове
породично – правне и материјалне заштите социјално угрожених категорија
становништва. Материјалну заштиту ужива око 100 породица, односно око 400 корисника.
Простор у коме је смештен центар, не задовољава основне услове за обављање
делатности, те се намеће потреба обезбеђења адекватног простора.
Друга установа која обавља делатност из оквира социјалне заштите је Дом за
душевно оболелa лицa ''1. Октобар'' Стари Лец, који пружа услуге корисницима са
специјалним потребама. Дом је смештен на простору од 54.373 m 2 у објектима површине
7.197 m2. Дом има укупно 550 корисника о којима се стара 139 запослених лица. Током
2007. године завршена је изградња новог павиљона за смештај лица, површине преко
1.000 m2, уз помоћ стране донације. И даље се намеће потреба за проширењем.
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2.5 Водопривредна инфраструктура
Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини се заснива на формирању више
регионалних система за водоснабдевање који се ослањају на акумулационе просторе
површинских вода и заштићена изворишта подземних вода. Из њих ће се снабдевати
највећи број насеља, као и они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег
квалитета.
Општина
Пландиште
припада
Јужнобанатском регионалном
систему
(извориште:локална изворишта и алувион Ковин-Дубова; насеља и општине које
снабдева: Панчево, Опово, Ковин, Вршац, Пландиште, Бела Црква, Житиште).
Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације,
хидроелектране, ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама,
постројења за пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе
и наводњавање.
На целокупној површини општине изграђена је каналска мрежа за одвођење
сувишних вода по критеријумима који су важили у времену изградње, а при том
уважавајући економску снагу друштва. Целокупна територија општине је подељена у осам
сливова за одводњавање од чега пет на територији општине, а три територији општине и
суседних општина.
На површини сливова на територији Општине изграђена је каналска мрежа која
обухвата главне одводне канале, као и секундарну каналску мрежу која прихвата сувишне
површинске и подземне воде са пољопривредног и другог земљишта. Главни одводни
канали сувушне воде одводе у реципиенте: Канал ДТД, Брзаву и Моравицу било
гравитационо, комбиновано или механичким путем.

Бр.
слива

Назив слива

Површина земјишта
обухваћеног сливом (ha)

Дужина каналске
мреже (km)

I

Пландиште I Милетићево

11,239,77

304.99

II

Пландиште II Купиник

5,500.97

121.31

III

Пландиште III Стари Лец

8,296.13

253.88

IV

Пландиште IV Ројга

4,553.42

96.38

V

Пландиште V Барице

3,870.75

99.27

VI

Пландиште VI Моравица

586.73

19.98

VII

Бобаја-Пешчара (део слива)

214

5.61

VIII

Вршачи ритови (део слива)

2,621.00

101,91

36,882.77

1003.33

Укупно:

Табела 9. Преглед сливова у општини Пландиште
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На подручју Општине изграђено је шест црпних станица које механичким путем
пребацују воду из главних одводних канала у реципиент. Црпне станице су изграђене у
сливу 1 - Милетићево, сливу 2 - Купиник, сливу 3 - Стари Лец и сливу 4 - Ројга. Поред
ових црпних станица изграђене су и две црпне станице у сливу Вршачки Ритови и једна
црпна станица у сливу Бобаја. Ако бисмо дали опис стања водопривредних објеката
морали би узети у обзир економске услове у којима је наша држава била задњих 15
година. Наиме, сви системи за одводњавање изграђени су 70-тих година прошлог века, а
дограђивани и реконструисани у периоду од 1981-1989. год. Исти су пројектовани и
изграђени са одређеним важећим техничким критеријумима за отворену каналску мрежу и
црпне станице. Каналска мрежа и објекти нису одржавани по критеријумима који би
допринели да изграђени системи за одводњавање у сваком моменту поприме онај степен
функционалности који је предвиђен техничком документацијом. Економска моћ друштва је
таква да не обезбеђује ону висину средстава која је неопходна за редовно годишње
одржавање водопривредних објеката. Приликом пројектовања је констатовано да без
надградње водопривредних система, нема сигурне и интензивне пољопривредне
производње. Да би се овај ефекат постигао, поред изграђене каналске мреже морају се
применити најсавременије агро-педомелиоративне мере уз примену најсавременијих
система за наводњавање. Другим речима, нема сигурне пољопривредне производње без
уградње дренажних система и примене наводњавања. На територији Општине
хоризонтална цевна дренажа је уграђена у незнатном проценту од укупне површине која
је под каналсмом мрежом. Системи за наводњавање покривају изузетно мале површине
пољопривредног земљишта.
На територији Општине изграђени су насипи на природним водотоцима и граници
са суседном Румунијом. Још давне 1850. год. отпочели су радови на регулисању
природних водотока и исушивању тадашњих мочвара. Од тог доба па до данас на
подручју општине изграђени су насипи на водотоку Брзава, Ројга и Моравица, а такође и
гранични насип који спречава дотицање површинских вода из Румуније.

Ред.бр.

Одбрамбени насип

Дужина (km)

1.

Брзава

36,38

2.

Ројга

25,04

3.

Моравица

32,00

4.

Гранични насип Брзава-Ројга

19,72

5.

Гранични насип Ројга-Моравица

2,70

Укупно:

115,84

Табела 10. Преглед одбрамбених насипа у општини Пландиште

Што се тиче процене угрожености територије Општине од сувишних вода може се
констатовати да је на подручју Општине изграђено 990,05 km каналске мреже, да је у
одбрану од поплава укључено 9 црпних станица, да је дуж целе границе са Румунијом
изграђен одбрамбени насип у дужини од 23,43 km. Овакав систем би требао да обезбеди
заштиту од површинских, подземних и спољних вода са високим степеном сигурности који
наука и пракса познаје. Међутим, ситуација није баш таква. Наиме, неодржавање
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каналске мреже, споро отицање вода до главних канала и црпних станица проузрокује
ефекте супротне пројектованим. Ако се овоме дода неадекватна, односно редукована
обрада пољопривредног земљишта ситуација је још гора. Ово све доприноси да приликом
падавина и мањег интензитета долази до превлаживања земљишта и стварања
водолежи. Док се каналска мрежа не доведе у пројектовано стање и док се на обрадивим
површинама не примене најсавременије агротехничке мере земљиште ће бити угрожено
од сувишних површинских и подземних вода не само приликом појаве екстремних
падавина, већ и падавина много мањег интензитета. Изграђени насипи на природним
водотоцима су надграђивани после другог светског рата. Пракса је показала да на
водотоку Брзава и Ројга заштитна висина насипа не постоји дуж целог тока. На самим
насипима Брзаве дошло је до еродирања дна и обала и појаве клизишта на шест
локалитета. Ова клизишта слабе стабилност насипа, а самим тим су и потенцијална
места за пробој и плављење обрадивих површина. Гранични насипи су изграђени по
критеријумима да прихвате све спољне воде површинског дотицања и да граничним
каналима преко граничне уставе одведу воду у канал ДТД.
Водоснабдевање
Укупна дужина водоводне мреже на територији Општине је 131,57 km. Свако
насеље има изграђене сепаратне системе за снабдевање водом, осим насеља Велики Гај
и Купиник који користе заједничко извориште. Водоводи су грађени у различитом
временском периоду и применом различитих техничких решења. У току 2017. године
прешли су под надзор ЈП ''Полет'' Пландиште.
Равничарска конфигурација терена општине, без већих природних водотокова
одредила је као најповољнии извор воде за пиће подземне воде артешке издани. Дубина
захватања воде креће се од 90 до 130 метара. Укупан број активних бунара на
територији Општине је 21, од чега у Пландишту 6. Вода из ових бунара се захвата већим
делом дубинским пумпама различитих типова и испоручује се потрошачима у сировом
облику.
Будући да се вода за пиће на целој територији општине захвата из исте издани она
је и сличних физичко-хемијских карактеристика. Овако захваћена вода са својим
карактеристикама одступа од квалитета предвиђеног Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће, због повећаног садржаја амонијака и гвожђа. Ниједан
водозахват нема утврђене зоне санитарне заштите. Ни на једном водозахвату, осим у
Пландишту, нису уграђени уређаји за мерење произведене и испоручене воде што у
великој мери омета праћење губитака у водоводима, а исти се базирају углавном на
проценама.
На већини водозахвата примећен је пад пијезометарског нивоа што је последица
неконтролисане експлоатације, као и веома спорог обнављања резерви воде. Поред тога
присутни су и проблеми везани за објекте и опрему за водоснабдевање који се
карактеришу кроз дотрајалу хидромашинску и електро опрему која се на већини
водозахвата последњих година није квалитетно одржавала. Послове одржавања
водозахвата и опреме организовале су месне заједнице (осим у Пландишту) углавном без
адекватног ангажовања стручних кадрова. Сада када је то преузело Јавно предузеће, оно
ће обављати наведене послове. Овакво стање изискује повећање трошкова текућег и
ивестиционог одржавања.
Само у насељу Пландиште постоји изграђен водоторањ за снабдевање насеља
водом капацитета 350 m³. С обзиром да је исти изграђен пре више година намеће се
потреба за његовом детаљном реконструкцијом. Потребе воде се исказују преко
специфичне потрошње или норме потрошње. Она је у функцији развоја, али и животног
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стандарда становништва. Пошто се на већини водозахвата не мери количина
произведене воде, потреба за водом је урађена на бази процена. Дневна процењена
потрошња воде по становнику на територији општине је 143 литре. На основу поменутих
норми као и стечених искустава урађена је процена потреба воде, како за становништво
тако и за привреду. На основу тога неопходне количине воде за пиће на годишњем нивоу
за општину Пландиште крећу се око 1.490.000 m³ заједно са губицима у мрежи који се
процењују на 18 %.

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Насеље
Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Скоколац
Барице
Јерменовци
Маргита
Купиник
Велики Гај
Укупно:

Дужина (km)

Број бунара

Број прикључака

26,8

6

1465

15

2

494

10,15

2

540

6,6

1

250

2,55

3

90

2,42

1

70

7

1

230

7,5

3

157

6,75

1

151

15

2

450

15

2

370

6,4

-

177

10,4

1

250

131,57

25

4.694

Табела 11. Водоснабдевање у општини Пландиште

2.6 Снабдевање становништва храном
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за
призводњу у пољопривредном сектору.
Пољопривредно земљиште у општини Пландиште заузима 34.643,6 ha или 90,42 %
укупне површине територије Општине. Доминантно место заузима ратарска производња
(у првом реду производња пшенице, кукуруза, соје, сунцокрета и уљане репице), која се
одвија у просеку на 28.000 ha до 30.000 ha.
У структури сетве житарице су заступљене са ≈ 55 %, индустријско биље са ≈ 43 %
и крмно биље са ≈ 2 %.
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Укупан просечан род за период 2010 – 2015. година по културама на територији
Општине износио је:
-пшеница 36.568 t;
-соја 18.595 t;
-кукуруз 34.618 t и
-сунцокрет 10.392 t.
На основу укупних и просечних приноса горе наведених ратарских култура
закључујемо да општина Пландиште представља добру и значајну сировинску базу
ратарских производа.
Због високог учешћа житарица (око 55 %) у пољопривредној производњи, тренутно
је на територији општине Пландиште заступљена млинско - пекарска индустрија, тј. млин
и пекара ''1. Октобар'' Пландиште капацитета:
-60 тона брашна/дан;
-5.500 векни хлеба/дан;
-12.000 векни хлеба/дан (у ванредним ситуацијама).
Организована живинарска производња на територији општине Пландиште одвија се
у две фирме и то у:
-Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац и
-АД ''ХАЈДУЧИЦА'' Хајдучицa.
Капацитет у обе фирме заједно је 3.100.000 бројлера/годишње тј. 15.500 условних
грла/годишње. Живинарска производња у општини Пландиште учествује са око 54 %
укупне производње Јужнобанатског округа.
Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац, има фарме у Пландишту и Великој Греди и сопствену
модерну кланицу. Бави се производњом и прерадом живинског меса. Производи 3.000
тона живинских производа и поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у земље
Европске уније.
Складиштени капацитети у виду силоса, силосних ћелија, подних складишта и
хладњача на територији општине Пландиште приказани су у табели која следи.
Назив

Насеље

Врста производње/
складиште

Капацитет
објеката

Напомена

Силос Пландиште

Пландиште

20.000 тона

Има сушару

Силос
Велика Греда
Силос
(Горан Агбаба)
ЗЗ ''Маргита''
Пландиште
Подна складишта

Велика Греда

Силос за складиштење
житарица
Силос за складиштење
житарица
Силос за складиштење
житарица
Силос за складиштење
житарица
Складиштење
житарица

10.000 тона

У стечају
Има сушару

Хладњача
''Гређанка''

Банатски
Соколац
Пландиште
Сва насељена
места у
Општини
Велика Греда

Замрзавање воћа,
поврћа и меса

1.050 тона
(3 x 350 тона)
600 тона
≈ 50.000 тона
5.000 тона

Складишта су
различитих
капацитета
У стечају
(не ради)

Tabela 12. Преглед складишних капацитета на територији општине Пландиште
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Капацитети намењени задовољавању свакодневних потреба становништва су
задовољавајући, док су за снабдевање трајним потрошним добрима становници Општине
усмерени на веће трговинске центре (Вршац, Зрењанин, Панчево, Београд). Анализа
постојећих трговинских капацитета указала је на недостатак савремених трговинских
капацитета у свим насељима. Просторна дистрибуција капацитета малопродајне мреже
доста је неповољна, јер је највећа концентрација у општинском центру (Пландишту), што
отежава равномерно услуживање потрошача у осталим насељеним местима.
Целокупно становништво општине Пландиште снадбевa се храном и основним
животним намирницама преко постојећих продавница, којих има макар по једна у сваком
насељеном месту на територији општине Пландиште.

2.7 Производња и складиштење опасних материја
На територији општине Пландиште не постоје типична складишта експлозивног
материјала (војног и цивилног) која би у радикалној мери могла угрозити становништво и
материјална добра. Међутим опасности од могућих експлозија и штетних последица по
становништво и материјална добра не треба занемаривати, јер на територији општине
Пландиште, постоји неколико локација које се могу евидентирати као простори са
могућим, тј. потенцијалним опасностима.
У седишту Општине, односно у насељеном месту Пландиште, тј. изван насеља
налази се бензинска пумпа НИС ПЕТРОЛ-а, на адреси Хајдук Вељка бб, са 5 резервоара.
Капацитет свих 5 резервоара је 190.000 литара (4 х 40.000 литара + 1 х 30.000 литара).
Осим поменуте бензинске пумпе на територији Општине постоји још неколико
локација бензинских пумпи знатно мањих капацитета, које су у власништву правних лица
која се баве пољопривредном производњом. Те пумпе налазе се ван насељених места.
Осим бензинских пумпи на територији општине Пландиште послује јавно предузеће
''ПОЛЕТ'' Пландиште које врши дистрибуцију природног гаса и комуналних делатности
(производња и дистрибуција воде, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних
вода), прикупљање и одвожење комуналног отпада на територији општине Пландиште.
Значајно је споменути и Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац, предузеће које на две фарме у
Пландишту и Великој Греди врши тов бројлера и има сопствену модерну кланицу у
Пландишту. Предузеће се бави производњом и прерадом живинског меса, тј. производи
3.000 тона живинских производа и поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у
земље Европске уније.

44

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште

ДОО ''ВИНДИЈА'' Лајковац (радна јединица
Пландиште);

ДОО ''ЕКО ПАК'' Велика Греда;

АД ''ХАЈДУЧИЦА'' Хајдучица;

ДОО '' POLIMER COMMERCE'' Пландиште;

ДОО ''ПОЛЕТ ДУЖИНЕ'' Пландиште;

ДОО ''ПАЦКСОЛ'' огранак Пландиште;

ДОО ''ДОБРОВОЉЦИ'' Хајдучица;

ДОО ''АРОМАПЛАСТ'' Јерменовци

ДОО ''ЖИТОБАЛАТ'' Купиник;

ДОО ''ФЕНИНГ'' Хајдучица;

ДОО ''ТОБДИ'' Банатски Соколац;

ДОО ''RE 3 - PRODUCT'' Пландиште;

ДОО ''ЖИВИНОСТЕФ'' Пландиште

ДОО ''ПОЛИПЛАН 1 ТО 1'' Пландиште;

ЗЗ ''МАРГИТА'' Пландиште;

ДОО ''ALVOGEN PHARMA'' Барице;

ДОО ''ПРОАМ'' Јерменовци;

ДОО ''РИБЊАК СИМКОС'' Пландиште;

ДОО ''СОС'' Јерменовци;

ДОО ''ЈАСМИЛ'' Ариље (радна јединица
Пландиште);

ДОО ''LION PACK GROUP'' Велика Греда;
ДОО ''ГРЕДА ПЕТРОЛ'' Велика Греда.

ДОО ''ЗОНЕТИ'' Пландиште;
ДОО ''НИС ПЕТРОЛ'' Пландиште;

Табела 13. Најзначајнији генератори индустријског отпада у општини Пландиште

Биохазардни отпад
Биохазардни отпад сврстан је у категорију опасног отпада, нарочито из
медицинских и ветеринарских установа, сточарске производње и кланичне индустрије.
Карактерише га присуство патогених микроорганизама који могу изазвати инфективна
обољења. Због токсичности, канцерогености, тератогености и мутагености представља
изузетан ризик по здравље људи, флору, фауну и животну средину.
Најчешћи генератори биохазардног отпада су:
-Здравствене установе;
-Кланице;
-Фарме;
-Ветеринарске установе;
-Апотеке итд.
Отпад из здравствених установа - медицински и фармацеутски отпад, спада међу
најопасније врсте отпада.
Класификован је у осам главних категорија:
-Општи (комунални) отпад;
-Инфективни отпад;
-Патоанатомски отпад;
-Медицински инструменти;
-Фармацеутски отпад;
-Хемијски отпад;
-Радиоактивни отпад;
-Судови (боце) под притиском.
За потребе израде ове документације регистроване су главне здраствене установе
у општини Пландиште:
-Дом здравља ''1. Октобар'' Пландиште;
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-Дом за душевно оболела лица ''1. Октобар'' Стари Лец.
Укупна количина медицинског отпада за 2015. годину Дома здравља ''1. Октобар''
Пландиште износила је 707 kg. Овај отпад је генерисан у матичној згради и свим
припадајућим амбулантама. На месту настанка, медицински отпад се сакупља у жуте кесе
а оштри предмети у мале контејнере (кантице). Из амбуланте отпад се транспортује у
посебним кутијама намењеним за то до привременог централног складишта амбуланте.
Ту се налазе два велика контејнера од по 220 l где се сав отпад одлаже и сваких 7 - 10
дана долази посебно возило за ове намене из Опште болнице ''Вршац'' Вршац где се
отпад одвози и стерилише. Са Општом болницом ''Вршац'' Вршац, Дом здравља ''1.
Октобар'' Пландиште има склопљен уговор о одвожењу и коначном третману медицинског
отпада.
Дом за душевно оболела лица ''1. Октобар'' Стари Лец има закључен уговор о
одношењу медицинског отпада са ''Remondis Medison'' из Зрењанина, улица др Ђорђа
Радића број 1, који редовно односи отпад из дома. Количина медицинског отпада у 2015.
години износила је 241,5 kg.
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2.8 Органи државне управе и хитне службе
Према Статуту општине Пландиште (''Службени лист општине Пландиште, број
16/2008, 17/2012 и 3/2015), органи општине Пландиште су: Скупштина општине (највиши
орган), а извршни органи су: Општинско веће, Председник општине и Општинска управа.

Шема 1. Преглед органа јединице локалне самоуправе у општини Пландиште

Putna mreža

Шема 2. Општински штаб за ванредне ситуације
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У општини Пландиште постоји Полицијска станица, Дом здравља ''1. Октобар''
Пландиште (примарна здравствена заштита), Дом за душевно оболела лица ''1. Октобар''
Стари Лец (установа социјалне заштите), Ватрогасно спасилачка јединица Пландиште и
Добровољно спасилачко друштво Пландиште.
Установа

Адреса

Одговорно лице
(контакт)

Полицијска станица
Пландиште

Хајдук Вељка 15 А
Пландиште

Дом здравља
''1. Октобар''
Пландиште

Карађорђева 13
Пландиште

Горан Мајсторовић
013/861 - 036
066/88 - 92 - 226
Др Драго Божић
013/861 - 230
062/80 - 46 - 500

Дом за
душевно оболела лица
''1. Октобар''
Стари Лец

Ватрогасно - спасилачка
јединица
Пландиште
Добровољно
ватрогасно друштво
Пландиште

Сутјеска 1
Стари Лец

Др Мирјана Вуковић
013/874 - 006
013/874 - 020

Карађорђева 24
Пландиште

Стеван Кокаи
013/861 - 031
060/08 - 36 - 217
Стеван Кокаи
013/861 - 031
060/08 - 36 - 217

Карађорђева 24
Пландиште

Напомена

-27 запослених лица
-3 возила
-12 амбуланти
-5 врста специјалистичких
служби
-62 запослена лица
-14 санитетских возила
-смештај, храна, одевање,
здравствена заштита,
радна и социјална
рехабилитација
-3 врсте специјалистичке
службе
-160 запослених лица
-8 санитетских возила
-550 болничких кревета
-10 запослених лица
-2 теренска возила

Табела 14. Преглед хитних служби у општини Пландиште

2.9 Наука и образовање
Предшколско образовање
Мрежу установа предшколског васпитања и образовања у Oпштини чине:
1.Дечији вртић ''Срећно детињство", Пландиште, са издвојеним одељењима у
Великом Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити.
2.Основна школа ''Јован Стерија Поповић'', Велика Греда, са издвојеним
одељењима у Банатском Соколцу и Милетићеву
3.Основна школа ''Јован Јовановић Змај'', Хајдучица, са издвојеним одељењем у
Старом Лецу.
На подручју Oпштине постоји установа из области дечије заштите – Дечији вртић
''Срећно детињство'', Пландиште, са подручним одељењима у још 5 насеља. У оквиру две
основне школе у Великој Греди и Хајдучици обавља се предшколско васпитање и
образовање са укупно са 3 подручна одељења. Дечији вртић ''Срећно детињство'',
Пландиште има укупно 221 корисника – деце. Само у Пландишту услуге се пружају за
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децу узраста од 1 до 6,5 година, а у осталим насељима за децу узраста од 3 до 6,5
година.
Основно школско образовање
У први разред основне школе у oпштини Пландиште ученици се уписују на три
наставна језика: српском, мађарском и румунском, док се словачки језик изучава као језик
средине.
Мрежу основних школа у општини Пландиште чине:
1. Основна школа ''Доситеј Обрадовић'', Пландиште са издвојеним одељењима у
Великом Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити. Настава се, осим у овој
школи, одвија и у подручним одељењима Маргита, Јерменовци и Барице у
осмогодишњем трајању, као и у Великом Гају, Јерменовцима (на српском језику) и
Купинику у четворогодишњем трајању.
Објекат школе у Пландишту је у доста добром стању. Зграда је саграђена 1976.
године са свим пратећим садржајима (фискултурна сала и отворени терени за мале
спортове), те се исти поред потреба школе, користе и за активности спортских друшта ва.
Школа је реновирана 2017. године. Објекти подручних одељења су у доста лошем стању,
па је неопходна њихова адаптација и реконструкција. За потребе подручних одељења у
Јерменовцима, Барицама и Маргити неопходна је изградња вишенаменских спортских
терена за мале спортове, као и опремање школе савременим наставним училима.
2. Основна школа ''Јован Стерија Поповић'', Велика Греда са издвојеним
одељењима у Банатском Соколцу и Милетићеву.
Настава ове школе се одвија и у подручним одељењима Милетићево и Банатски
Соколац у четворогодишњем трајању, а ученици из Марковићева путују у Велику Греду.
Унутрашњост школе у Великој Греди је у доста добром стању. Спортски терен за мале
спортове у Милетићеву је изграђен и средствима Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину. Током 2007. године изграђен је спортски терен за мале спортове у Банатском
Соколцу.
3. Основна школа ''Јован Јовановић Змај'', Хајдучица са издвојеним одељењем у
Старом Лецу. Ова школа, поред делатности основног образовања и васпитања, обавља и
делатност основног образовања и васпитања одраслих, а у свом издвојеном одељењу у
Старом Лецу и делатност образовања и васпитања ученика ометених у развоју.
Школска зграда у Хајдучици изграђена је 1968. године, површине око 1.500 m 2. У
склопу школског дворишта постоје два спортска терена површине 2.000 m 2 и дечји кутак.
Школска зграда у Старом Лецу је на површини од 300 m 2. Реновирана је 2000. године и
опремљена за извођење савремене наставе. Поред школе налази се спортски терен
површине око 800 m2 и дечји кутак опремљен тобоганом, клацкалицама и љуљашкама.
Школа је савремено опремљена за квалитетно извођење наставе.
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ПОСЕБНИ ДЕО
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3. ИНДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
У наредној табели прелиминарно су приказане све опасности које погађају општину
Пландиште:
Врста опасности

Погађа општину Пландиште

Земљотреси

ДА

Одрони, клизишта и ерозије

НЕ

Поплаве

ДА

Ектремне временске појаве

ДА

Недостатак воде за пиће

НЕ

Епидемије и пандемије

НЕ

Биљне болести

НЕ

Болести животиња

НЕ

Пожари и експлозије, пожари на отвореном

ДА

Техничко технолошке несреће

ДА

Табела 15. Дефинисане опасности
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3.1

ЗЕМЉОТРЕСИ
Постојање система за индентификацију, обавештење и евиденције

Земљотрес представља кретање тла услед наглих тектонских поремећаја у делу
земљине коре. Има следеце ефекте: трешења тла, ликвефакција, латерално ширење
сеизмичког таласа, одрони и клизишта, слегање тла и губитак носивости тла.
Постојање система за идентификацију, обавештавање и евиденције
Мрежу сеизмолошких станица Србије чини 21 сеизмолошка станица са 63
дигитална канала, које су опремљене различитом сеизмолошком опремом. Десет
сеизмолошких станица је опремљено широкопојасним сезмометрима, а једанаест станица
краткопериодичним сеизмометрима. Дванаест сеизмолошких станица је опремљено
Микростеп-МИС-овим дигитализаторима типа Њаве 24, а девет станица Кинеметриксовим дигитализаторима. Пренос података са свих станица обавља се у реалном времену
интернетом при цему је сателитски пренос података остварен са осам станица:
Дивчибаре, Барје, Завој, Селова, Бајина Башта, Трудељ, Зајечар и Гружа, бежицним
интернетом са седам станица: Ђердап, Фрушка Гора, Свилајнац, Сјеница, Текериш,
Кучево и Првонек, АДСЛ интернетом са цетири станице : Бор, Ивањица, Бован и
Босилеград, са по једне станице кабловским интенетом: Суботица и оптичким
интернетом: Београд.
Аутоматска и ручна обрада сеизмолошких података одвија се у централној
сеизмолошкој станици у Београду и на централној мерној сеизмолошкој станици на
Дивчибарима, која је истовремено и бацк-уп систем. Поред тога у реалном времену се
прикупљају и размењују подаци са 37 сеизмолошких станица из земаља из окружења –
Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Грчка, Црна Гора, Хрватска,
Мађарска, Македонија, Румунија, Словачка и Словенија.
Сеизмички мониторинг се спроводи успостављањем аутоматске обраде података са
издавањем упозорења о догођеном земљотресу, које се у одговарајуцој форми доставља,
готово у реалном времену, у међународне сеизмолошке центре, надлежним државним
органима, медијима и на интернет презентацију Завода. Скраћењем времена до прве
информације о догођеном јаком земљотресу скраћено је и време за почетак спровођења
спасилачких активности.
Густина насељености и величина животињског фонда
Према попису становништва из 2011. године укупан број становника на територији
општине Пландиште износио је 11.336.

52

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште

Ред.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14

Насеље

Број становника
(попис уз 2011.)

Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Сококолац
Барице
Јерменовци
Маргита
Купиник
Велики Гај
Лаудоновац
Укупно:

Густина
насељености

Број
домаћинстава

(становника/km2)

(попис из 2011.)

3825

95

1.335

1158

45

422

1150

31

450

963

23

164

147

21

59

160

28

63

497

38

192

272

26

115

516

20

184

905

25

336

924

27

328

238

16

100

560

23

233

21

-

8

11.336

3.989

Табела 16. Број становника по насељима у општини Пландиште према попису из 2011 .

Флора и фауна општине - Диверзитет биљног света подручја умногоме зависи од низа
фактора. Највећи утица има клима, која је уједначена у целој општини, тако да не утиче на
зоналност флористичког састава.
Животињски свет обе депресије чине: птице пловуше и мочварице, затим фазан,
јаребица, препелица, грлица, чворак, соко, кобац, врана, затим зец, срна, лисица итд.
Треба претпоставити да се број јединки по појединим врстама кроз време смањује
услед крупних промена еколошких услова станишта. Смањују се површине под водом и
мочварама, заоравају се пашњаци и ливаде, употребљава се пољопривредна механизација,
сеју се монокултуре на великим површинама, употребљавају се агрохемијска средства,
повећање одстрел ловних врста дивљачи и штеточина, итд.
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Морфологија и састав земљишта
На територији општине Пландиште постоје три рељефне целине. То су Алибунарска
Иланџанска депресија (систем Источно банатских депресија), те језерско-лесна тераса кој
раздваја поменуте депресије Може се рећи да је цела територија Општине део типичне
банатске равнице, са разликама између апсолутних висина које износе око 15 m. Нижи
делови се налазе у Алибунарској Иланџанској депресији, а виши на језерско-лесној тераси.
Најнижа тачка (74,6 m) се налаз на потезу Липтај у атару Јерменовци (Иланџанска
депресија). Највиша тачка (89,5 m) с налази на језерско-лесној тераси на потезу Визурин
(североисточно од Маргите). Преовлађују висине између 76 и 79 m.
Ако се положај општине посматра у односу на педолошку структуру, онда се може
рећи дa исти није повољан. На овом терену је заступљено 6 типова односно 12 подтипова
земљишта. Преко 4/5 територије Општине је под ритским земљиштем. Педолошка карта
општине Пландиште представља прави мозаик (6 типова и 12 подтипов земљишта).
Педолошке предиспозиције нису повољне: више од 80% земљишта заузим неквалитетно
земљиште (ритске црнице и смонице). Такође присутна је слаба водноваздушна
проводљивост, односно у периоду јачег влажења земљишта, оно је лепљиво и тешко за
обраду, док је за време суша земљиште тврдо и испуцало.

Слика 2. Геоморфолошка карта општине Пландиште
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Сеизмолошке карте
Подаци за сеизмолошке станице на Фрушкој гори, Београду и на Вршачком брегу дати
су у доњој табели.
Ред.
Бр.

Код

01

BEO

06

FGRS

23

VRSS

Име
Станице
Београд
Фрушка
Гора
Вршачки
брег

Lat (N) Long
(E) H (m)
44.809297
20.471419
129
45.157300
19.809800
501
45.12276
21.32477
346

Тип

Компоненте

Сензори

Аквизиција
података

LP

3C

SKD

WAVE24

BB

3C

STS-2

Q330

SP

3C

SM-3

Wave24

Пренос
података
у реалном
времену
у реалном
времену
у реалном
времену

Табела 17. Подаци са сеизмолошке станице на Фрушкој гори, Београду и Вршачки брег

Слика 3. Карта сеизмичког хазарда Републике Србије (повратни период 95 година )
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Сеизмичке карактеристике
Ha основу обављених истраживања о карактеру рељефа Општине може се
закључити следеће:
1.Нагиб терена – простор Општине има равничарски карактер са благо заталасаном
топографском површином у СИ и И делу атара (подунавље). Сходно констатованим
нагибима (преко 95 % атара са нагибом до 5 степени) атар Општине спада у групу
оптимално повољних терена за грађевинске и пољопривредне намене са веома малим
предвиђеним обимом земљаних радова.
2.Висински односи – целокупан простор Општине спада у равничарски терен
(равничарски терени – до 200 m) са веома повољним висинским карактеристикама за
ратарско – повртарске намене
3.Експозиција – због изразито малих нагиба терена Општине и веома малих делова
терена који су директно експонирани Сунчевој светлости, експозицију као фактор у
планирању простора Општине није потребно детаљније проучавати.
4.Еолска ерозија – на основу проучавања и теренског осматрања, основни утицај
еолске ерозије на простор Општине, се своди на мању преседиментацију ситнијих
честица које се антопогеним радом (орањем), нивелирају са топографском покривачем, те
се суштински на простору Општине врши само слабија прекомпозиција ситнијих честица
педолошког супстрата.
5.Површинска и линеарна водна ерозија – простор Општине према интензитету
ерозивних процеса спада у пету (најслабију) категорију механичких ерозивних процеса.
Процес слабе акумулације (аеробно и анаеробно фитогено распадање), карактеристичан
je за простор крњешевачке депресије. Појава екцесивне ерозије и мањих бујичних наноса
могућа je само на местима веома стрмих сурдука у подунављу.
6.Ексцесивни геоморфолошки процеси
геоморфолошких процеса на простору Општине
водну ерозију заједно са клизањем земљишта.
подунавска зона Општине у фреквенцијама које
хидролошким факторима.

– Могућност појаве ексцесивних
везује се за површинску и линеарну
У оба случаја најугроженија je уска
су у корелацији са метеоролошким и

7.Антропогени рељеф – Облици рељефа настали људским радом који утичу на
планирање простора Општине су мелиорациони канали, ископи цигларске земље,
(јамуре) и већа насипања земље. Својим положајем и димензијама намећу се као
просторни елементи које je неопходно укључити у структуру планских докумената у
складу са планираним наменама.
Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи
Ha основу постојећих прописа, констатујемо да за објекте грађене у сеизмичким
зонама од 6 степени МКС скале, нису предвиђени посебни технички услови изградње.
Сходно чињеници да се цела општина Пландиште налази у зони очекиваних земљотреса
од 6° – 7° МКС скале (у повратном периоду од 100 година), можемо закључити да на
простору Општине није потребно прибегавати посебним условима градње у сеизмичким
условима.
Територија Општине Пландиште се налази на трусној области Војводина. Према
карти микросеизмичке рејонизације извршена је рејонизација територије Војводине у три
зоне, а наша Општина спада у зону где је могућа појава земљотреса јачине 6° – 7° MКС
(Меркали – Канкани – Сибергова 12 – то степена скала). Овакав потрес јачине од 6° – 7°
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MКС има следеће ефекте: Људи беже на отворен простор. Долази до рушења и
разарања. Ломе се црепови, падају димњаци. Потрес се осећа и у колима у покрету.
Психолошки ефекти и могућа повређивања. Панични бег људи из кућа.
Узнемиреност животиња. Могуће бројне повреде од падања црепова, фасаде и цигала.
Преживљавање психолошких шокова.
Појаве у становима и другим објектима: Померање тешког намештаја, претурање
лакшег. Падање књига и ствари са ормана, полица и регала. Пуцање стаклених
површина. Потресање возила у покрету. Велика црквена звона почињу да звоне.
Промене у природи:
а) подземне воде – Издашност и нивои извора и бунара се мењају. Вода се замућује
повремено или трајно. Могуће пресушивање или активирање бунара – извора. Веће
водене површине се таласају.
б) тло и растиње – Пукотине у тлу. Активирање постојећих клизишта и одроњавање
на стрмим одсецима. Осетно њихање дрвећа и високог жбуња.
Оштећење инфраструктуре. Могућа оштећења спојева, канализације, цевовода и
гасовода.
Оштећења објеката. Стамбени фонд Општине je новијег датума са стамбеним
објектима од тврдих материјала. У Општини се одступило од традиционалног
архитектонског типа старих банатских кућа, те преовлађују објекти класичних стамбених
јединица пo моделу П + Пк и П + 1 + Пк. Оштећења објеката услед земљотреса зависе од
конструкције које можемо сврстати у три основне групе:
I група
•Зграде од необрађеног камена, сеоске зграде, зграде од черпића и набоја (60 %
објеката на територији Општине).
II група
•Обичне зграде од опеке, зграде од великих блокова, зграде од префабрикованих
материјала, зграде од природног тесаног камена и зграде са делимично дрвеном
конструкцијом (30 % објеката на територији Општине).
III група
•Армирано – бетонске грађевине (5-10 % објеката на територији Општине).
У случају земљотреса јачине 6° – 7° MКС на територији општине Пландиште могла
би се очекивати следећа оштећења:
У I групи: 70-80 %,
У II групи: 10-20 % и
У III групи: испод 10% објеката.
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Карта епицентара земљотреса

Слика 4. Карта епицентара земљотреса за период од 1456.-2012. (за територију општине
Пландиште у датом временском периоду дешавали су мањи и лагани потреси те се
у будућности не очекују јачи потреси на овом подручју)
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U

Јачина

Убрзање

Ефекат земљотреса

I

Микро
сеизмички

<2,5

Бележе га само сеизмографи, људи га не осећају

II

Веома слаби

2,5-5

Осећају га само изузетно осетљиви и то на вишим
спратовима

III

Слаби

5-10

Осећа га већи број људи у унутрашњости зграда који у
тренутку земљотреса мирују

IV

Умерени

10-25

У кућама га осећа велики број становника, а на
отвореном простору само појединци, људи се буде из
сна. Врата и намештај се тресу, прозори звече.

V

Осетни

25-50

Осећају га многе особе и на отвореном. Висећи предмети
се њишу, клатна на сатовима заустављају, померају се
слике на зидовима, мањи предмети се преврћу.Појединци
беже из објеката.

VI

Јаки

50-100

Осећају га сви. Делује застрашујуће и сви беже из
објеката. Слике падају са зидова, руше се многи
предмети. Звона на мањим црквама звоне. Ха добро
грађеним кућама настају лаке штете на малтеру и
димњаку.

VII

Врло јаки

100-250

Људи беже на отворен простор. Долази до рушења и
разарања, падају црепови, руше се димњаци. Падају
делови намештаја у стану. Потрес се осећа у колима у
покрету.

VIII

Рушилачки

500-1.000

Изазива општи страх. Јављају се оштећења на 25% кућа.
Руше се фабрички димњаци, звоници на црквама,
споменици, обрушавају се стене. Примећују се промене
на димњацима, мења се ниво воде у бунарима, покрећу
се клизишта.

Пустошни

1.0002.500

Уништавајући

2.5005.000

IX
X
XI
XII

Катастрофални
Екстремно
Катастрофални

>5.000

Око 50% кућа знатно је оштећено, многе се руше а доста
њих је неупотребљиво за даље становање
Тешка оштећења јављају се на 75% објеката а већиња
њих се руше. Стварају се клизишта.
Руше се све зидане зграде. Јављају се одрони.
Ни један вештачки објекат не може опстати. Тло и рељеф
мењају изглед, реке мењају своја корита

НИСУ ОЧЕКИВАНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
PLANDIŠTE

Последица потреса по сеизмичким зонама за стамбене, јавне, индустријске и
друге објекте коришћењем MCS

Меркалијева скала-јачина потреса на површини Земље
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Могуће последице (могући број угроженог становништва, могућа оштећења и
уништења материјалних и културних добара и могућа угроженост животне средине
ваздух, земљиште, вода, биљни и животињски свет), оштећење инфраструктуре,
могућност генерисања других опасности
Опасности по становништво
Земљотрес је готово увек изненадна појава за становништво, посебно ако настане
ноћу, а својим ефектима становништво доводи у следеће опасности:
•стање панике;
•настанак трауматозних стања, пре свега психогеног карактера;
•појава разних структура повреда;
•појава услова за настанак разних заразних обољења;
•потреба за миграцијом ради решавања социјалних и социјално – медицинских проблема.
Могуће последице земљотреса по становништво непосредно се везују за примарне
и секундарне опасности од ефеката земљотреса, а огледају се у следећем:
Одређен број мртвих лица
Појава одређеног броја мртвих лица је последица рушења објеката, али то може
бити и појава пожара, присуство струје или присуство неке отровне материје у срушеном
објекту у коме се лице налазило.
Због изненадности појаве земљотреса рачуна се да би дошло до смртности код
0,001 % становника, што би за територију општине Пландиште износило до 12 лица.
Одређен број повређених и оболелих лица
У земљотресу доминирају повреде различитих структура и појаве болести
психогеног карактера, при чему се рачуна да би било око 50 повређених и оболелих које
би требало медицински обрадити.
•лако повређених од 10 до 100 становника;
•тешко повређених око 20 становника.
Одређен број лица у рушевинама
Од укупног броја повређених и оболелих рачуна се да би се од 5 до 20 становника
налазило под рушевинама.
Одређен број породица (становника) остао би без средстава за живот
Одређен број породица ће остати у потпуности без средстава за живот услед
рушења објеката који су уједно захваћени и пожаром. Рачуна се да би такав број био 300
лица.
Настанак услова за појаву заразних обољења
Срушени објекти, погинули људи, угинуле животиње, покидана канализациона
мрежа; изливене септичке јаме; замућена изворишта воде и бунари, под одређеним
временским условима, представљају основу за појаву заразних обољења и код људи и
код животиња. Уколико се заразна обољења прошире, онда то постаје епидемија.
Највероватнији извор појаве заразних обољења би била бактериолошки неисправна
вода за пиће, којом се могу пренети углавном узрочници цревних заразних болести:
колера, трбушни тифус, паратифус, полиомелитис, вирусни хепатитис, бациларна и
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амебна дизентерија; узрочници пролазних гастроентеритиса; неке зоонозе и неке вирусне
инфекције.
Опасности од ефеката на земљину површину
На територији општине Пландиште могући су следећи ефекти земљотреса на
земљину површину:
•Зарушавање земљаних ископа или започетих градњи.
Опасности од ефеката на стамбене и друге објекте
Каква ће оштећења бити на објектима услед земљотреса зависи од:
•Врсте објеката, при чему се узима у обзир начин фундирања објекта, димензије, облик и
др.
•Врсте тла (чврсто или растресито).
Врсте објеката и могући ефекти
Генерално посматрано – на територији општине Пландиште објекте можемо
сврстати у три групе:
У прву групу сврставамо објекте који су грађени у комбинацији: полупечена цигла –
дрво – блато (набој), са дотрајалим кровним конструкцијама. У питању су стари приземни
сеоски објекти, којих има око 60 %.
Код ових објеката би дошло до тешких оштећења или разарања.
У другу групу сврставамо објекте који су грађени од цигле, блокова, тесаног камена,
са бетонским ојачањима и стабилном кровном конструкцијом, без обзира на величину,
облик и спратност. Ових објеката има око 30 %.
Код ових објеката у 50 % случајева дошло би до тежих оштећења која би се
огледала у следећем:
•велике и дубоке пукотине у зидовима;
•падање црепа;
•падање димњака;
•падање и оштећења намештаја;
•ломљење стаклених површина.
У 5 % случајева дошло би до разарања, што би се огледало у следећем:
•делимично рушење зграда;
•зјапеће пукотине у зидовима;
•одвајање међусобно повезаних зидова;
•разарање конструктивних веза у објекту.
Код преосталог броја објеката, у 5-10 % случајева, дошло би до умерених
оштећења, што би се огледало у следећем:
•делимично падање црепа са крова;
•мање пукотине у зидовима са опадањем малтера;
•појава пукотина у димњацима и падање делова димњака;
•деформације оквира врата и прозора и пуцање стакла.
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У трећу групу сврставамо армирано – бетонске грађевине. Ових објеката има око 8
%.
Код ових објаката у 95 % случајева претрпели би лака оштећења, која би се
огледала у појави пукотина у малтеру и његовом осипању док би у 5 % случајева дошло
до умерених оштећења (већ су описана код 2. групе).
Могући ефекти на мостове и путеве
У односу на опасности од земљотреса, а према досадашњим искуствима, мостови и
путеви су стабилне грађевине. Понашање ових објеката зависи од јачине потреса и
правца кретања таласа.
Међутим, треба имати у виду и карактеристике подлоге, па отуда треба очекивати
могуће деформације пута на правцу Пландиште – Вршац.
Посебан проблем могу представљати водени пропусти од великих бетонских цеви,
јер њиховим пуцањем дошло би до стварања водених препрека, а потом и до плављења.
Могући ефекти на водоводну и канализациону мрежу
Током земљотреса долази до слегања или клизања земљишта што изазива лом или
кидање водоводне и канализационе мреже, а потом до избијања воде или канализације
на површину земље. Обе ситуације могу довести до тешких накнадних последица.
Посебну врсту проблема чине септичке јаме које су у функцији или које су остале
неиспражњене.
Могући ефекти на електро и ПТТ мрежу
У случају земљотреса могућа су кидања електромреже и електроинсталација, што
би изазвало и секундарне последице.
Током земљотреса могућа су следећа оштећења на електромрежи:
•Рушење електро стубова;
•Оштећење или рушење трафостаница 110/35 kV, а то би изазвало накнадне последице –
кидање проводника, пожаре и др.;
•Кидање надземних и подземних проводника са ниским и високим напоном, што може
угрозити животе људи и изазвати пожаре ширих размера.
Прекидом мреже и постројења Поште и Телекома (главне телефонске централе)
дошло би до застоја у ПТТ саобраћају или би он био онемогућен у потпуности уколико би
дошло до рушења репетитора за мобилне телефоне.
Могући ефекти на промену режима подземних вода
Услед хоризонталног и вертикалног гибања тла нужно би дошло до промене
режима подземних вода у на целој територији општине Пландиште.
При промени режима подземних вода може доћи до појаве замућивања или
пресушивања појединих бунара и извора и стварања нових извора.
Посебна опасност прети од сеоских бунара који су претворени у септичке јаме.
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Друге (секундарне) опасности од ефеката земљотреса:
Секундарне или накнадне опасности од ефеката (изненадност и рушење)
земљотреса нису ништа мање важне за процену од претходних ефеката, чак могу бити
сложеније. Од секундарних или накнадних опасности могу се појавити:
Опасности од пожара и експлозија
До пожарних опасности долази најчешће због присуства струје у
електроинсталацијама у објектима, а такође и у уличној електромрежи, као и због
присуства лако запаљивих и експлозивних гасова и лако испарљивих, запаљивих и
експлозивних течности и присуство иницијатора паљења и експлозије. Ова врста
опасности се превасходно везује за индустријске радне зоне:
•Пландиште (Индустријска зона).
Опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних
или чврстих материја
Ове врсте опасности за територију општине Пландиште могу имати усколокални
карактер, али су могуће услед:
•већих оштећења пољопривредних апотека где су присутни пестициди, нарочито ако
долази до растурања инсектицида;
•већих оштећења апотеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге;
изливања септичких јама чиме се стварају услови за загађења и епидемију;
•већих оштећења гасне мреже;
•оштећења возила – цистерне или брода – цистерне за превоз нафтних деривата – гаса
•оштећења на бензинским станицама
Поплаве
Услед појаве земљотреса може доћи и до оштећења на заштитним насипима што за
последицу може имати изливање одређене количине воде и наношење штете околном
подручју укључујући и инфраструктурне објекте.
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Извор ризика - земљотрес 7 MCS са епицентром на територији општине
Пландиште
Објекти који могу да изазову мултиризик – објетки водоснабдевања
Објекти који могу да изазову мултиризик – електроенергетски објекти и
објекти снабдевања енергентима
Објекти који могу да изазову мултиризик – објекти заштите од поплаве
(заштитни насип)
Слика 5. Карта територије општине више или мање угрожена од земљотреса
са објектима који могу да изазову мултиризик
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3.1.1. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА И
КАРТЕ РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ - ЗЕМЉОТРЕС
Табела СЗ1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈЗЕМЉОТРЕС
Параметар

Највероватнији нежељени догађај

Радна група

 Земљотрес.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Иако се на територији општине Пландиште не очекује појава разорних
рушилачких земљотреса, они се ипак морају узети у обзир приликом процене.

Опасност

Појављивање

 Епицентар на територији суседне општине Алибунар, на удељености од око 10
километара од општине Пландиште

Просторна димензија

 Шире подручје општине Пландиште те се потрес осетио на читавој територији
општине. Потрес се највише осетио у насељу Лаудоновац и Маргита

Интензитет

 5 MCS.

Време

 У раним преподневним часовима, април месец.
 Узрок: тектонски поремећаји.

Ток

 Први удар земљотреса се догодио са епицентром у општини Алибунар на око 20
километара од општине Пландиште на дубини од 8 километара али се
подрхтавање терена осетило на целој територији општине Пландиште.
 После првог удара уследило је још неколико мањих што је нормално у случају
сваког земљотреса.
 На објектима старије градње у насељима Лаудоновац и Маргита дошло је до
појаве мањих пукотина, падања малтера и црепова. Такође, унутар објеката
долази до пада предмета.
 Особе које су се затекле у објектима као и у близини истих претрпеле су лакше
телесне повреде због чега су затражиле медицинску помоћ.
 Други објекти као и критична инфраструктура нису претрпели штету.

Трајање

 Трајање земљотреса се мери секундама. Накнадни удари се
могу јављати неколико часова после првог удара.
 Први и накнадни удари утичу на стварање страха међу људима што може
довести до развоја панике и секундарног повређивања.

Рана најава

 Догађај није очекиван.
 Узнемиреност животиња се често може схватити и као најава
предстојећих дешавања обзиром на њихову већу осетљивост али ју је тешко
тумачити.

Припремљеност

 Становништво је неприпремљено на земљотрес.
 Државни органи су спремно дочекали насталу ситуацију.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – Угрожено је укупно 10 особа. Свих 10 особа је
претпело лакше телесне повреде од чега: 6 особа у насељу Лаудоновац и 4
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Утицај

особе у насељу Маргита
 Економија/екологија - укупни евидентирани трошкови износе 1.000.000 рсд:
- Трошкови санације 15 приватних стамбених објеката од којих: 5 објеката у
насељу Лаудоновац и 10 објеката у насељу Маргита износе 950.000 рсд.
- Укупни трошкови збрињавања 10 повређених лица износе 50.000 рсд.
 Друштвена стабилност – критична инфраструктура као и објекти од јавног
друштвеног значаја нису претрпели оштећења.

Генерисање других
опасности

Мултиризик:
 Загађење изворишта пијаће воде у општини, што представља основ за појаву
заразних болести услед бактериолошки неисправне воде за пиће.

Референтни инциденти

 Нема референтних догађаја за територију општине Пландиште.
 Радна група је на основу стручне процене и на основу сеизмичке рејонизације
Републике Србије закључила да се потреси интензитета до 5 MCS на територји
општине Пландиште могу очекивати и да је вероватноћа појаве оваквих
земљотреса средња.

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – републички
сеизмолошки завод.

Будуће информације

 Катастрофалне последице земљотреса најчешће су резултат
непоштовања и заобилажења прописа у процесу пројектовања и извођења
грађевинских објеката.
 СФРЈ, а тиме и Србија је тек после разорног земљотреса у Скопљу 1963. године
усвојила привремене техничке прописе за грађење у сеизмичким подручјима.
Тада је почео да се примењује начин градње који је у знатној мери појачавао
отпорност зграда и уопште објеката високоградње.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – земљотрес на територији општине Пландиште
врши се на основу стручне процене радне групе као и сеизмичке рејонизације земљишта,
одређује се учесталост од 1 догађаја у 2 до 20 година односно вероватноћа 6-50%,
средња вероватноћа догађаја.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СЗ1

1 догађај у 100 година
и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја - земљотреса на територији општине
Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот и здравље
људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем - земљотресом била би погођена читава територија општине
Пландиште, односно потрес би се осетио на читавој територији општине. Међутим до
већих штета не би дошло, с обзиром да је епицентар земљотреса удаљен око 20
километара а јачина 5 MCS. Карактеристична су мања оштећења на објектима старије
градње у насељу Лаудоновац и Маргита, услед чега је дошло до пада предмета (црепа ,
делова малтера или пак предмета) и том приликом повредило 10 особа. Према томе
величина последица је минимална с обзиром на број повређених особа.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЗ1
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију/екологију
Процена последица штетног догађаја – земљотреса врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У случају
оваквог сценарија могућа су мања оштећења на објектима старије градње и то у виду
оштећења црепа, малтера и слично. Штета на објектима у Лаудоновцу и Маргити (15
стамбених објеката претрпело штету) износи 950.000 рсд док су трошкови лечења
повређених 50.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645
рсд процењена последица по економију општине је минимална односно не прелази 1%
буџета.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СЗ1
X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
У склопу овог сценарија критична инфраструктура као ни објекти од јавног
друштвеног значаја нису претпели већу материјалну штету, те нису разматрани кроз овај
сценарио.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе матрица
за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЗ1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЗ1 је низак.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

X
5
Изразито велика

Велика

3
4
Вероватноћа

Средња

2

Занемарљива

1

Мала

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЗ1 је низак.

Матрица 6: Укупан ризик
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЗ1 је низак и самим тим ПРИХВАЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА ЗЕМЉОТРЕСА – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ

Легенда

Простор угрожен
земљотресомнизак ниво ризика

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште

Табела СЗ2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА - ЗЕМЉОТРЕС
Параметар

Радна група
Опасност

Догађај са најтежим могућим последицама
 Земљотрес.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Иако се на територији општине Пландиште не очекује појава разорних
рушилачких земљотреса, они се ипак морају узети у обзир приликом процене.

Појављивање

 Епицентар на територији општине Пландиште, 5 километара од насеља
Пландиште

Просторна димензија

 Потрес захвата целокупну територију површине општине, највише су погођена
насеља Пландиште, Маргита и Лаудоновац

Интензитет

 7 MCS.

Време

 У раним јутањим часовима, октобар месец.
 Узрок: тектонски поремећаји.

Ток

 Први удар земљотреса се догодио са епицентром у оштини Пландиште на
удаљености од око 5 километара од насеља Пландиште, те се подрхтавање
терена осетило на целокупној територији општине Пландиште.
 После првог удара уследило је још неколико мањих што је нормално у случају
сваког земљотреса.
 На објектима новијег датума долази до појаве мањих и већих оштећења. Појава
пукотина у зидовима, рушење димњака, падање малтера и украса за плафона и
зидова, падање црепова и делова крова.
 Поједини објекти старијег датума претрпели су максималну штету, односно су
урушени и трајно онеспособљени за даљу употребу. У овим објектима постоји
опасност од затрпавања људи.
 Потрес се осети и у возилима у покрету и изазива заношење возила и
саобраћајне несреће
 Унутар објекта долази до померања намештаја, пада предмета који се налазе на
висини.
 Долази до појаве оштећења на критичној инфраструктури. Инсталације водовода,
гасовода као и електроенергетска дистрибутивна мрежа претрпели су штету, што
за последицу има рестрикције у водоснабдевању и снабдевању енергентима.

Трајање

 Трајање земљотреса се мери секундама. Накнадни удари се могу јављати
неколико часова после првог удара.
 Први и накнадни удари утичу на стварање страха међу људима што може
довести до развоја панике и секундарног повређивања.

Рана најава

 Догађај није очекиван.
 Узнемиреност животиња се често може схватити и као најава
предстојећих дешавања обзиром на њихову већу осетљивост али ју је тешко
тумачити.
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Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

 Становништво је неприпремљено на земљотрес.
 Државни органи су спремно дочекали насталу ситуацију.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 4.000 особа. Од укупног броја
угрожених:
-3.900 особа је евакуисано од чега: 3.200 из насеља Пландиште и 700 из
насеља Маргита
-100 особа је претрпело повреду. Теже телесне повреде претрплео је 80 особа
од чега: 50 особа из Пландишта, 5 особа из Лаудоновца и 25 особа из Маргите.
Лакше телесне повреде претрпело је 20 особа од чега: 15 особа из Пландишта и 5
особа из Маргите.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 526.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације приватних стамбених објеката од којих: 500 објеката
у насељу Пландиште, 100 објеката у насељу Маргита и 8 објеката у насељу
Лаудоновац износе 500.000.000 рсд.
-Укупни трошкови санације материјалних и културних добара и то: зграда Суда
у Пландишту и зграда Скупштине општине Пландиште износе 5.000.000 рсд.
-Укупни трошкови санације привредних објеката и то: Силос за складиштење
житарица у Пландишту износе 10.000.000 рсд.
-Укупни трошкови евакуације 3.900 особа и збрињавања и лечења 100
повређених лица износе 10.000.000 рсд.
-Укупни трошкови обнове саобраћајних средстава од чега: 10 возила у
Пландишту износе 1.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 38.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације водоводне мреже и то: водоторањ и бунар у
Пландишту, 200 метара водоводних цеви у Пландишту и 100 метара водоводних
цеви у Маргити износе 15.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације гасоводне мреже и то: 200 метара цеви у
Пландишту износе 5.000.000 рсд.
-Укупни трошкови санације електроенергетске инфраструктуре и то: 5
далековода и 20 трафостаница (15 лоцираних у Пландишту и 5 у Маргити) износе
15.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације објеката здравствене установе и то: амбуланта у
Маргити и здравствена станица у Пландишту износе 3.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – укупни евидентирани
трошкови износе. 8.000.000 рсд :
- Укупни трошкови санације објеката и то: Центар за Социјални рад у
Пландишту као и две школске установе лоциране у Пландишту и Маргити износе
8.000.000 рсд
Мултиризик:
 Загађење изворишта пијаће воде у општини, што представља основ за појаву
заразних болести услед бактериолошки неисправне воде за пиће.
 Опасност од оштећења гасовода и појаве експлозије
 Опасност од рушења рушења делова објекта и појаве пожара
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Референтни инциденти

 Нема референтних догађаја. У прошлости није било сличних катастрофалних
земљотреса на територији општине Пландиште.
 Радна група је на основу стручне процене и на основу сеизмичке рејонизације
Републике Србије закључила је вероватноћа да земљотрес интензитета 7 MCS
погоди општину Пландиште је занемарљива.

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – републички
сеизмолошки завод.

Будуће информације

 Катастрофалне последице земљотреса најчешће су резултат
непоштовања и заобилажења прописа у процесу пројектовања и извођења
грађевинских објеката.
 СФРЈ, а тиме и Србија је тек после разорног земљотреса у Скопљу 1963. године
усвојила привремене техничке прописе за грађење у сеизмичким подручјима.
Тада је почео да се примењује начин градње који је у знатној мери појачавао
отпорност зграда и уопште објеката високоградње.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – земљотрес на територији општине Пландиште
врши се на основу стручне процене радне групе и сеизмичке рејонизације земљишта,
одређује се учесталост од 1 догађаја у 100 година и ређе односно вероватноћа <1%,
занемарљива вероватноћа догађаја. На територији општине Пландиште нису се
догађали земљотреси јачине 7 MCS. Према томе вероватноћа оваквог догађаја је
занемарљива.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СЗ2

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја - земњотреса на територији општине
Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот и
здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем - земљотресом била би погођена читава територија
општине Пландиште, односно потрес би се осетио на читавој територији општине.
Епицентар земљотреса је на 5 километара од насеља Пландиште. С обзиром на
близину епицентра земљотреса јачине 7 MCS долази до оштећења на објектима
нарочито старије градње. Карактеристична су оштећења попут пуцања зида, рушења
делова објекта, пада црепова, фасаде највише у Пландишту и Маргити, приликом чега
је повређено око 100 особа док је преостало становништво (3.900) услед панике
евакуисано. Према томе величина последица је катастрофална с обзиром на број
повређених и евакуисаних особа.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЗ2

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију/екологију
Процена последица штетног догађаја – земљотреса врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У
случају оваквог сценарија могућа су већа оштећења на објектима старије градње и то
у виду рушења делова објекта, штете на кровним покривачима, штете на фасадама
објекта и слично. Поред објекта, критична инфраструкутра попут гасовода, водовода
као и електроенергетских објекта трпи штету. Највише штете претрпела су насеља
Пландиште, Маргита и Лаудоновац с обзиром на близину епицентра, док је у осталим
насељима штета мања. Штета на објектима (више од 500 објеката што стамбених што
привредних претрпело штету укључујући и материјална и културна добра као и
саобраћајна возила) износи 516.000.000 рсд. Трошкови за лечење повређених и
евакуацију износе 10.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи
545.441.645 рсд процењена последица по економију општине је катастрофална
односно прелази 15% буџета.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СЗ2

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је значајна
материјална оштећења. Највише штете претрпела је електроенергетска
инфрастуктура (20 трафостаница, 5 далековода, надземни водови), гасоводна и
водоводна (дошло је до оштећења око 800 метара цеви, оштећења на водоторњу и
бунарима на изворишту) као и објекти здравствених установа. Штета износи
38.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд
процењена последица по друштвену стабилност –критична инфраструкутра је
озбиљна односно прелази 5 % буџета
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Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СЗ2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури

Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
Поред критичне инфраструктуре, објекти од друштвеног значаја школа у
Пландишту и Маргити као и Центар за социјални рад у Пландишту претрпели су штету
која износи износи 8.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи
545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилност–јавног друштвеног
значаја је умерена односно прелази 1 % буџета
Последицe по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија
Величина последица

Критеријум*

1

Минимална

<0,5% буџета

2

Мала

0,5-1% буџета

3

Умерена

1-3% буџета

4

Озбиљна

3-5% буџета

5

Катастрофална

>5% буџета

Одабрано
СЗ2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЗ2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЗ2 је умерен.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЗ2 је умерен.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СЗ2 је умерен.
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Матрица 4: друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама од јавног друштвеног значаја
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

1
1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

Минимална

Низак

Велика

2

Умерен

Средња

Мала

X

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама
од јавног друштвеног значаја СЗ2 је умерен.
Матрица 5: збирна матрица – ризик по друштвену стабилност
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупан ризик за СЗ2 је умерен.
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Матрица 6: Укупан ризик
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЗ2 је умерен и самим тим ПРИХВАТЉИВ.

81

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште

КАРТА РИЗИКА ЗЕМЉОТРЕСА – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА

Легенда

Простор угрожен
земљотресомумерен ниво
ризика
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3.2

ПОПЛАВЕ

Поплава је појава неуобичајено велике количине воде на одређеном месту због
деловања природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је
попуштање или рушење брана било вештачких било природних брана насталих
загађивањем (преграђивањем) река услед клижења или одроњавања, ратних
разарања, и сл. Најчешће настају услед изливања површинских токова што је
узроковано карактеристиком слива (геолошка грађа, морфологија, вегетираност и
начин коришћења терена) као и нерегулисаним речним коритом. Такође, јако су честе
и услед деловања бујица на доње токове и услед издизања нивоа подземних вода.
Поплављено подручје је простор на површини земље прекривен водом услед
поплава. Поплавни талас је количина воде настала услед повећаног дотока воде у
водене токове.
Хидрографске карактеристике
Цела речна мрежа Војводине припада сливу Црног мора. Хидрографске прилике
општине Пландиште су веома специфичне. Специфичност се огледа у томе што се се
у прошлости водени токови са огранака Карпата спуштали у депресије, правећи од
њих велике мочваре. Почетком 19 века човек исушује и каналише токове, мењајући
хидрографију.
Територију општине Пландиште карактерише мали број водотокова, тј
сиромашна хидрографска мрежа. Преко територије општине Пландиште отичу три
каналисана тока. Сва три теку из Румуније и своје токове завршавају на овом подручју.
То су: Брзава, Моравица и Ројга. Све три реке као и цела територија општине припада
сливу Канала ДТД. Укупна дужина ова три тока на подручју општине је 44 km, што даје
густину речне мреже од 115 m/km.

Слика 6. Хидрографска мрежа - Банат
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Површинске воде
Брзава је каналисан водоток изразито бујичног карактера са врло разгранатим и
снажним притокама на подручју Румуније. Река Брзава је била једина природна
притока Тамиша у Србији, која се у њега уливала недалеко од села Томашевац.
Изградњом ХС ДТД, део реке Брзаве је каналисан и служи за усмеравање вода
Тамиша у правцу Дунава у периодима високог водостаја. У нашу земљу дотиче из
Румуније код насеља Марковићево. Улива се у канал Банатска Паланка-Нови Бечеј
низводно од насеља Банатска Дубица. Дужина тока кроз нашу земљу је 19,9 km. Већи
део слива се налази на румунској територији, на којој се формирају поплавни таласи.
У прошлости је велики проблем представљало интензивно таложње наноса у кориту
Брзаве због чега је било неопходно његово чишћење пловним багером. Регулационим
радовима Брзава је трајно искључена из слива Тамиша, а њен ток је скренут на југ,
прокопавањем канала кроз потпорањску вододелницу, и уведен у долину Караша па
се, уместо у Тамиш код Ботоша, улива у Дунав код Банатске Паланке. Тиме је утицај
успора потпуно елиминисан, а повећана је пропусна моћ корита.
Ројга је каналисан водоток који дотиче из Румуније код насеља Велики Гај.
Дужина тока кроз нашу територију је 12,6 km. Канал Ројге је уског и плитког корита. У
близини места Маргита улива се у реку Моравицу. Овај водоток је скоро потпуно
обрастао вегетацијом.
Моравица је каналисан водоток који код места Ватин дотиче, из Румуније, на
подручје Републике Србије. Већи део слива налази се у Румунији. Дужина тока кроз
Србију је 17,4 km. Количина воде у Моравици је врло променљива. Највећи водостај
на Моравици је у пролеће, што је последица отапања снега са Карпата и обилних
падавина. Лети се ниво воде значајно смањује па на појединим деловима водоток и
пресуши. Улива се у канал Банатска Паланка-Нови Бечеј, у близини насеља Барице.
Уског је и плитког корита.

Слика 7. Станица површинских вода (Брзава) Марковићево
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Слика 8. Станица површинских вода (Моравица) Ватин

Подземне воде
У оквиру слива река региона Баната регистровано је и 20 аквифера подземних
вода. Процењују се да ресурси плитко лоцираних подземних вода премашују
запремину од 240 милиона m3/год, док се ресурси дубоких подземних вода процењују
на преко 160 милиона m3/год.
Превлаживање земљишта дејством сувишних вода пореклом од падавина или
високог нивоа подземних вода је генерално претежно присутно у низијама. Највеће
угрожене површине са овог аспекта се налазе на водном подручју Бачка и Банат, где
превлаживање настаје често, углавном од високих нивоа подземних вода. На осталим
водним подручјима у Републици Србији највеће површине су угрожене унутрашњим
водама повременог карактера (сезонски), мањим подземним водама, и то претежно у
пространим речним долинама.
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Слика 9. Мрежа станица подземних вода за подручје Баната и општине Пландиште
(Јерменовци и Дужине )

Историјске поплаве
Поплаве се релативно честе јављају у Банатској регији. У периоду 1965.-2011.
године су идентификоване 72 значајне поплаве спољним водама, на територији
Републике Србије. Поплаве су забележене како дуж деоница где не постоје изграђени
системи заштите од поплава, тако и услед преливања или рушења заштитних
објеката. Од историјских поплава карактеристичних за подручје опшитне Пландиште
можемо издвојити поплаве које су се догодиле 2000. И 2005. године.
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Слика 10. Локације идентификованих значајнијих историсјких поплава у Банату

Поплаве у 2000. години
У марту и априлу 2000. године, као последица наглог топљења снега на
обронцима Карпата и истовремених интензивних падавина, јавиле су се велике воде
на Тиси и Тамишу. Висине падавина су биле веће од просечних за тај период године и
највеће су забележене у Сенти Поплавни талас на Тамишу кренуо је почетком априла
на румунској страни (где је пробијен леви насип на неколико места, на око 1 km
узводно од границе, па је вода поплавила око 5000 ha и 4 села), што је даље изазвало
поплаве низводно у Србији (српском Банату), Најтежа ситуација била је на територији
општине Сечањ, где су поплављена три сеоска насеља Бока, Конак и Шурјан, а било је
угрожено и насеље Јаша Томић.
Да би се спречило ширење поплавног таласа, просечен је насип железничке
пруге Зрењанин-Вршац, код села Бока и вода се усмерила према речици Брзави
(обзиром да је водостај ове реке био низак), односно даље ка каналу Дунав-ТисаДунав. Евакуације воде из поплављеног подручја трајала је пуних месец дана.
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Поплаве у 2005. години
Поплавни талас, забележен на Тамишу из априла 2005. године, спада у
категорију сложених, екстремно високих и дуготрајних таласа. Ове поплаве су настале
услед интензивног топљења огромних залиха снега у планинском делу слива Тамиша
и Горњег Бегеја, уз вишедневне обилне кише, које су падале у два блиска временска
периода, формирајући два одвојена таласа у горњем сектору водотока.
Поплаве из 2005. године, су изазвале велике штете у Румунији, услед изливања
реке Тамиш. На српској страни границе, насеље Јаша Томић и околина овог насеља је
претрпела највеће штете. Анализе су показале да је ова поплава била највећа
поплава у Банату, у последњих стотинак година.
Дана 20.04.2005. године је дошло до пробоја насипа реке Тамиш на 3 места, на
десетак километара од границе, на румунској страни границе, што је изазвало
изливања воде Тамиша, ван речног корита. У Румунији је тада поплављено око 5.000
кућа и 40.000 ха ораница, а поплавни талас је захватио и Банат у Србији.
Потенцијално је била угрожена површина од око 50.000 ha са око 20.000 становника у
општинама Сечањ и Житиште и простор око 35.000 ha и 14.000 становника у општини
Пландиште. У циљу пражњења воде из угроженог подручја извршено је просецање
десног насипа уз Тамиш код Јаше Томића на 5 места и на Пловном Бегеју код Међе.
Након што је водостај Тамиша опао, почело је истицање поплавне воде назад у ток
реке Тамиша. Најтежа ситуација била је у насељу Јаша Томић дана 28.04.2005.
године, када је исељено свих 1.000 становника, а око 150 кућа се срушило. Водостај
од 846 cm, који је измерен код Јаше Томића, 20.04. био је највећи икада забележен, од
када се инструментална осматрања обављају на овом водотоку.
О размери поплаве сведоче и подаци да су мере редовне одбране од поплава
код Јаше Томић биле проглашене непрекидно 102 дана, од фебруара до јуна, а код
Сечња 21 дан у марту и 49 дана током априла и маја. Ванредне мере од поплава
трајале су 3 дана код Јаше Томић и 2 дана у Сечњу. Такође, због високог водостаја на
Тиси био је угрожен и Јужнобачки округ.
Током ових поплава био је изграђен нови насип, велике дужине, да би се
спречило ширење поплава на већу површину у Србији. Укупна штета у Републици
Србији је процењена на око око 14 милиона €. У Румунији је, само на хидрауличкој
опреми, процењена штета од око 11 милиона евра.
После ове поплаве и искустава стечених током одбране од поплаве, закључено
је да одбрамбени објекти у Румунији и Србијине обезбеђују захтевани сигурносни ниво
и да је потребна њихова реконструкција да би се обезбедила заштита од велике воде
вероватноће појаве Q1 %.
Процена потенцијалних штета као последице будућих поплава
Подручје банатских водотока у сливу Дунава је угрожено могућим будућим
поплавама у у случају евентуалног преливања или рушења заштитних објеката дуж
Нере, Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), Вршачког канала, Марковачког
канала, Моравице (Вршац), Ројге, Брзаве, Тамиша, и дуж нештићених деоница Нере,
Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) и Караша, као и у случају отказа
система заштите од поплава на подручју Румуније и површинског дотицаја поплавних
вода. Плавна зона величине око 135.000 ha захвата територије Беле Цркве, Вршца,
Пландишта, Зрењанина, Сечња и Житишта. Осим тога, поплаве дуж Доњег Тамиша
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угрожавају и општине Палилула (Панчевачки рит), Панчево и Опово. На подручју
банатских водотока у сливу Дунава су угрожени здравље људи, заједница, имовина
становништва, инфраструктура, привредни објекти, пољопривредне површине, као и
културна добра и потенцијални извори загађења (депоније)

Слика 11. Карта поплавних подручја-могуће будуће поплаве

Значајна поплавна подручја
Значајна поплавна подручја (ЗПП) су дуж следећих деоница банатских водотока
у непосредном сливу Дунава:
Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа до улива Тамиша.
Подручје Беле Цркве, Вршца, Алибунара, Пландишта, Зрењанина и Сечња је
угрожено могућим будућим поплавама у случају истовремене појаве екстремно
великих вода на водотоцима које канал пресеца. Поплавама је угрожено здравље
људи, имовина становништва, инфраструктура, привредни објекти и пољопривредне
површине и културно добро.
У долини Моравице (Вршац), од ушћа до границе са Румунијом, су могуће
поплаве у случају евентуалног отказа система заштите од поплава, као и дотицаја
поплавне воде по терену са територије Румуније. На подручју Вршца и Пландишта су
угрожени здравље људи, имовина становништва, инфраструктура, привредни објекти
и пољопривредне површине.
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У долини Ројге, од ушћа до границе са Румунијом, су могуће поплаве у случају
евентуалног отказа система заштите од поплава, као и дотицаја поплавне воде по
терену са територије Румуније. На подручју Пландишта су угрожени здравље људи,
имовина становништва, инфраструктура и пољопривредне површине.
У долини Брзаве, од ушћа до границе са Румунијом, су могуће поплаве у случају
евентуалног отказа система заштите од поплава, као и дотицаја поплавне воде по
терену са територије Румуније. У општинама Пландиште и Сечањ су угрожени
здравље људи, имовина становништва, инфраструктура, привредни објекти,
пољопривредне површине и културна добра.

Слика 12. Карта поплавних подручја-индикативна мапа подручја ризика од поплавезначајна поплавна подручја

Постојећи објекти за заштиту од поплава
Систем заштите од поплава на банатским водотоцима који се уливају у Дунав
обухвата мрежу канала ДТД и систем насипа. Наиме, већина река (све осим Нере) су
укључене у ХС ДТД који обезбеђује повољније услове за заштиту од поплава на
банатским водотоцима. Јединствен, флексибилан систем који се састоји од главних
канала и водотока које они пресецају, омогућује прерасподелу тока у зависности од
висине протока у рекама, као и нивоа воде на реципијентима – Дунаву и Тиси. У
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близини границе са Румунијом насипи дуж Брзаве и Моравице обезбеђују заштиту од
Q 5%, док се степен заштите повећава низводно, због повољног утицаја ДТД канала.
Насипи на Тамишу су реконструисани на велику воду Q 1%, уз одржавање чистог
коридора.
Брзава и Моравица (Вршац) су у ранијем периоду биле притоке Тамиша, а
касније су преусмерене ка Каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД). Ток
Брзаве је скраћен за 15 km, а максимални водостај реке на ушћу је снижен за 1,5 m.
Обострани насипи (20 km дуж леве и 16,3 km дуж десне обале) су изграђени 1983.
године. Дуж Моравице (Вршац) постоје обострани насипи од ушћа до 15,3 km на
десној и до 15,85 km на левој обали. Преусмеравањем тока Моравице (Вршац) од
Тамиша ка Каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), максимални водостај
Моравице (Вршац) је снижен за више од 3 m. Такође, на реци Ројги се налазе насипи
дуж обе обале, укупне дужине 25,02 km. Дуж Нере су изграђени само локални
заштитни објекти (заштита насеља Кусић и 5,5 km насипа на десној обали у
непосредној близини ушћа Нере у Дунав). Проблем заштите од поплаве још увек није
решен у потпуности.

Слика 13. Постојећи хидротехнички објекти у Банату

Број становника и густина насељености
Према попису становништва из 2011. године укупан број становника на
територији општине Пландиште износио је 11.336.
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Ред.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14

Насеље

Број становника
(попис уз 2011.)

Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Сококолац
Барице
Јерменовци
Маргита
Купиник
Велики Гај
Лаудоновац
Укупно:

Густина
насељености

Број
домаћинстава

(становника/km2)

(попис из 2011.)

3825

95

1.335

1158

45

422

1150

31

450

963

23

164

147

21

59

160

28

63

497

38

192

272

26

115

516

20

184

905

25

336

924

27

328

238

16

100

560

23

233

21

-

8

11.336

3.989

Табела 18. Број становника по насељима у општини Пландиште

Mогућност генерисања других опасности
Епидемије и пандемије
Услед поплава може доћи до загађивања воде за пиће, што за последицу може
имати појаве заразних болести у угрожавање здравља локалног становништа. Такође
постоји могућност појаве заразних болести услед изливања фекалне канализације. У
случају поплава, поред канализације, потенцијали извор загађења јесте и депонија
која се налази се североисточно од насеља Пландиште.
Техничко технолошке несреће
У случају поплава угрожени су сви инфраструктурни објекти а нарочито
дистрибуција електричне енергије, снабдевање енергентима, водоснабдевање,
телекомуникациони инфраструктурни систем, саобраћај, снабведање храном.
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Извор ризика - поплава на територији општине Пландиштe
Објекти који могу да изазову мултиризик – објекти водоснабдевања
Објекти који могу да изазову мултиризик – електроенергетски објекти и
објекти снабдевања гасом
Објекти који могу да изазову мултиризик – објекти одлагања отпада
(депонија)
Слика 14. Карта територије општине више или мање угрожена од поплава са
објектима који могу да изазову мултиризик
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3.2.1. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА,
КАРТЕ РИЗИКА И ТРЕТМАН РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ ПОПЛАВЕ
Табела СП1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈПОПЛАВЕ
Параметар

Највероватнији нежељени догађај

Радна група

 Поплаве.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 С обзиром на историјске поплаве које су захватиле суседне општине, поплаве се
морају узети у обзир приликом процене.

Опасност

Појављивање

 Румунија, област Карпата

Просторна димензија

 Североисточни делови општине Пландиште, као и делови суседне оштине Сечањ

Интензитет

 Услед отапања снега и обилних падавина долази до изливања реке Брзава
приликом чега поплавни талас захвата и делове општине Пландиште тачније
атаре у близини насеља Милетићево и Марковићево

Време

 Март месец.
 Узрок: Топљење снега и обилне падавине у Румунији. Отказивање система
заштите од поплава.

Ток

 Услед отапања снега и обилних падавина У Румунији и дотицаја великих
количина воде долази до наглог пробоја насипа реке Брзаве што за последицу
има изливање воде.
 Поплавни талас захвата део општине Пландиште, тачније североисточни део
општине.
 Поједини путни правци су поплављени.
 Проглашава се стање елементарне непогоде и активирају се штабови за одбрану
од поплава.
 У одбрани од поплаве учествује војска Србије као и припадници Мупа.
 Евакуише се угрожено становништво и врши изградња заштитног престена око
Марковићева и Милетићева од џакова са песком око насеља.
 Долази до штете на пољопривредним усевима.

Трајање

 Трајање ванредних мера трајало је 3 дана.
 Одбрана од поплаве трајала је 10 дана.
 Реална су оштећења на стамбеним објектима и инфраструктурним објектима на
подручју општине Пландиште (захваћена насеља Марковићево и Милетићево)

Рана најава

 Догађај је очекиван. На основу метеролошких прогноза и праћења нивоа реке
Брзаве
 Припрема евакуације извршена
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Припремљеност

Утицај

 Становништво је правовремено евакуисано.
 Државни органи су спремно дочекали насталу ситуацију.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 650 особа. Од укупног броја
угрожених:
-650 особа је евакуисано од чега: 500 из насеља Марковићево и 150 из насеља
Милетићево.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 32.000.000 рсд:
-Укупна штета на пољопривредним усевима и то: 200 хектара под кукурузом и
100 хектара под сојом износе 30.000.000 рсд
- Укупни трошкови евакуације и збрињавања угроженог становништва износе
2.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 5.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације саобраћајне инфраструктуре и то: деоница пута
укупне дужине 5 километара путног правца Пландиште-Милетићево износе
5.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – објекти од
друштвеног значаја нису претрпели штету.

Генерисање других
опасности

Мултиризик:
 Постоји опасност од појаве заразних болести.

Референтни инциденти

 Референтни инциденти дешавали су се на територији суседне општине чиме је
захваћена и сама општина Пландиште. Поплаве из 2000. И 2005 године
захватиле су суседне општине Сечањ и Житиште али и општину Пландиште
Март и април 2000. године услед последица топљења снега на обронцима
карпата и интензивних падавина јавиле су се велике воде на Тиси и Тамишу.
Поплавни талас на Тамишу кренуо је у Румунији, што је изазавало поплаве
низводно у Србији-Банату. Највише је погођена општина Сечањ, односно села
Бока, Шурјна и Конак – који је на граници са општином Пландиште. У том
периоду забележена су и изливања реке Тисе. Укупно је поплављено 9.500
хектара а штета је процењена на око 5.000.000 милиона еура. Процењено је да је
у априлу око 4.000 људи било погођено поплавом.
Арпил 2005. године забележен је поплавни талас на Тамишу који спада у
категорију екстремно високих. Узрок поплаве јесте топљење снега у планинском
делу слива Тамиша и вишедневне кише. Поплаве су захватиле и територију
Румуније али и Србију-Банат. Највише штете претрпело је насеље Јаша Томић и
околина овог насеља, због пробоја насипа реке Тамиш. У насељу Јаша Томић
исељено је свих 1.000 становника, док се око 150 кућа срушило. Процењена
штета износи око 14 милиона еура. Такође, општина Пландиште бива погођено
овим поплавама услед поплавног таласа из Румуније, тачније пробоја насипа
реке Брзаве где поплавни талас надире преко атара и прелива гранични насип
на потезу Велики Гај-Милетићево-Марковићево. У општини Пландиште на снази
је ванредно стање. Путни правци су поплављени као и пољопривредне површине
 Постоји реална вероватноћа да се догађај понови, уколико се занемаре мере
превенције

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – Републички
хидрометеоролошки завод
 Штаб за ванредне ситуације најављује евакуацију
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Будуће информације

 Брзава је у ранијем периоду била притоке Тамиша, а касније је преусмерена ка
Каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД). Ток Брзаве је скраћен за 15 км,
а максималн водостај реке на ушћу је снижен за 1,5 м. Обострани насипи (20 км
дуж леве и 16,3 км дуж десне обале) су изграђени 1983. године. Међутим
проблем заштите од поплаве још увек није решен у потпуности.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – поплаве на територији општине Пландиште
врши се на основу коришћења података о прошлим догађајима – учесталости догађаја
као и на бази стручне процене. На територији суседне општине Сечањ са којом се
општина Пландиште и граничи, у прошлости су се догађале катастрофалне поплаве
које су захватиле између осталог и део територије општине Пландиште. Према
историји поплава можемо закључити да је вероватноћа настанка сличних догађаја
средња.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СП1

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја - поплаве на територији општине
Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот и
здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем - поплавом био би погођен северно-западни део
територије општине Пландиште, односно поплава би угрозила насеља Марковићево и
Милетићево. Раним најавама и успешном евакуацијом избегнуте су жртве односно
повређене особе, те је евакуисано око 650 особа. Према томе величина последица је
озбиљна с обзиром на број евакуисаних особа.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СП1

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – поплава врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У
случају оваквог сценарија највећу штету су претпели пољопривредни усеви (око 500
ha). Штета на пољопривредним усевима износи око 30.000.000 рсд. Трошкови
евакуације и збрињавања угроженог становништа (650 особа) износе 2.000.000 рсд. С
обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена
последица по економију општине је озбиљна.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*

Одабрано
СП1

Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је мања
материјална оштећења. Највише штете претрпела је саобраћајна инфраструктура (5
км путног правца). Штета износи 5.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018
годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилносткритичну инфраструктуру је минимална.
Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СП1
X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
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Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
У склопу овог сценарија објекти од јавног друштвеног значаја нису претпели
већу материјалну штету, те нису разматрани кроз овај сценарио.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СП1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СП1 је веома висок.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

Умерен
Низак

Средња

2

Мала

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СП1 је висок.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СП1 је низак.
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Матрица 6: Укупан ризик
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

Умерен
Низак

Средња

2

Мала

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СП1 је висок и самим тим НЕПРИХВАТЉИВ те захтева
третман.
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КАРТА РИЗИКА ПОПЛАВА – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ
Легенда

Простор угрожен
поплавом-висок
ниво ризика
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Третман ризика
Третманом нерпихватљивог ризика од поплава, односно предузимањем
разноврсних планских мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.
Ради смањења нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване
потенцијалне опасности поплаве предузимају се мере за третман ризика које су дате у
наставку.
Третман ризика од поплава
Применом превентивних мера заштите од поплава допринеће се свеобухватном
бољем систему заштите самим тим и повећањем отпорности на ову врсту опасности.
Превентивним мерама треба поклањати посебу пажњу у делу одржавања
чишћења мелиорационих канала у атару насеља као и у самим насељима, посебно
обраћајући пажњу на пропустивост испод мостова. Носилац превентивних мера, а и
главни носилац на отклањању последица од поплава је ВДП ''Јужни Банат'' Вршац,
које врши одржавање и чишћење каналске мреже на водама другог реда.
Неопходно је обратити пажњу и на критичне тачне дуж заштитних насипа.
Пракса је показала да на водотоку Брзава и Ројга заштитна висина насипа не постоји
дуж целог тока. На самим насипима Брзаве дошло је до еродирања дна и обала и
појаве клизишта на шест локалитета. Ова клизишта слабе стабилност насипа, а самим
тим су и потенцијална места за пробој и плављење обрадивих површина. Потребно је
применити грађевинске мере подизања насипа у целој дужини водотка као и редовно
праћење и контролу стања свих водних објеката за заштиту од поплава, како би се
обезбедило њихово редовно одржавање и предузимали одређени санациони радови.
Модернизовањем постојећег система за праћење и прогнозу
хидрометеоролошких појава (коришћењем аутоматских мерних станица, радара,
сателитских снимака, савремених прогностичких модела и слично) и система за
комуникацију, постиже се успешна оперативна одбрана од поплава. Затим, на
сливовима без објеката заштите од поплава потребно је развијати и унапређивати
системе за прогнозу поплава и рано упозорење и тако обезбеђивати ефикасну и
благовремену комуникацију хидрометеоролошке службе са надлежним службама за
оперативну одбрану од поплава.
Применом наведених мера, ризик од поплава за општину Пландиште ће се
свести на прихватљив ниво.
1 Превентива
1.1 Стратегије, нормативно уређење, планови
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини
деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог
закона односе се, поред осталог, и на успостављање адекватних одговора на
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничкотехнолошким несрећама – удесима и катастрофама.
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На основу процене ризика израдиће се План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који доноси општина Пландиште у складу са Законском регулативом.
1.2 Систем за рану најаву
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су:
 Служба 112,
 органи државне управе,
 полиција,
 Војска Србије,
 привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у
оквиру своје редовне делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом
и прогнозирањем одређених појава и стања у хидрометеорологији,
сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и радиолошкој
заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.
1.3 Просторно планирање и легализација објеката
Просторно планирање и легализацију објеката врши Општинска управа Општине
Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољопривреду.
При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања
(размештај виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене
зоне, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је
поштовати опште принципе заштите од елементарних непогода и природних
катастрофа, у мери у којој то просторна организација насеља дозвољава.
Општи принципи управљања ризиком од природних непогода и технолошких удеса
односе се на:
планирање и имплементацију мера превенције;
приправност и правовремено реаговање;
санацију последица
Интегрално уређење и заштита угрожених површина на територији општине
Пландиште, које је у складу са концептом одрживог развоја, може се у будућности
постићи адекватном комбинацијом неинвестиционих и инвестиционих радова и мера.
Први корак у примени мера заштите од елементарних непогода (поплава, суша,
земљотрес и сл.) је зонирање подручја према угрожености и утврђивање граница
различитих степена угрожености на терену. У случају заштићених подручја, зонирање
терена према степену потенцијалне опасности, грађевинским прописима треба
предвидети услове изградње објеката, а за постојеће објекте у зони заштите треба
предвидети мере обезбеђења у циљу смањења штета. Са зонирањем терена мора се
упознати јавност, јер постојећи и потенцијални корисници морају познавати степен
угрожености делова терена на коме живе или на коме мисле да граде. Мапе ризика
могу допринети формирању јавне свести о могућностима потенцијалних штета,
вероватноћи појаве, планирање мера заштите и радова, као и утврђивање основа за
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примену политике осигурања од елементарних непогода. Неинвестиционе мере
заштите потребно је спроводити кроз следеће фазе:
(а) Почетна фаза у којој се ради на припреми подлога (мапа ризика, планова,
регулативе итд.);
(б) Фаза имплементације неинвестиционих мера у заштити од елементарних
непогода (постављање система за узбуњивање, увежбавање служби и становништва
за понашање у ванредном стању, итд.);
(в) Фаза примене неинвестиционих мера, која подразумева стално критичко
преиспитивање, дораду и унапређење.
Инвестициони радови и мере подразумевају интегрални систем заштите од
елементарних непогода који би обухватали, поред планираног увођења
неинвестиционих мера заштите, и грађевинске објекте. Полазећи од актуелног стања
(незавршени објекти и/или заклони, неуједначен степен заштите, и сл.) дефинисани су
приоритети инвестиционе изградње који обухватају:
 завршетак започетих објеката;
 радове на реконструкцији или изградњи објеката за заштиту од елементарних
непогода (поплава) и уређење у угроженим зонама;
 предвидети мере обезбеђења појединачних или групе објеката (објекте
породичног, вишепородичног становања, објекте индустрије и сл.) у циљу
смањења штета
Адекватна комбинација неинвестиционих и инвестиционих радова и мера треба
да обезбеди квалитетно решење интегралног уређења, заштите и одбране угрожених
површина на територији општине Пландиште. Планирање намене и садржаја простора
и имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање
вероватноће настанка елементарних непогода и могућих последица, а организују се и
спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се односе на:
адекватно просторно планирање и зонирање насеља (одређивање зона
заштите, удаљеност опасних активности од насеља, планирање одговарајућих
садржаја у циљу спречавања ширења последица од потенцијалних удеса, итд.);
израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
избор и примена технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна
средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.
2. Реаговање
2.1 Стање спремности и капацитета за реаговање
Постојеће снаге и средства на територији општине Пландиште које се могу
ангажовати на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и
животне средине су:
Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште (укупно 13 чланова)
Органи локалне самоуправe
Инспекцијске службe
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Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште; јединицу
чини 330 припадника)
Повереници и заменици повереника цивилне заштите (29 повереника и 29
заменика повереника)
Стручно – оперативни тимови
Ватрогасно-спасилачка јединица Пландиште (10 запослених, 2 теренска возила)
Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у Пландишту)
Правна лица оспособљена за заштити и спасавање (11 оспособљених
предузећа и других правних лица)
Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва
Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја)
Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за
предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у
случајевима догађања неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и
средства Општински штаб за ванредне ситуације Пландиште, ће преко Окружног
штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа ангажовати додатне
снаге и средства са нивоа округа или Републике Србије.
2.2 Спремност капацитета ВСЈ
У случају потребе при настанку пожара, као и спасавања људи и имовине
угрожених пожаром или другим елементарним непогодама интервенисаће Ватрогасно
спасилачка јединица Пландиште.
Ватрогасно спасилачка јединица лоцирана је у Пландишту у улици Карађорђева
бр. 24. Ова јединица располаже са 10 запослних лица опремљених са два теренска
возила и пратећом опремом.
Поред ватрогасно спасилаче јединице, постоји и добровољно ватрогасно
друштво такође лоцирано у Пландишту.
2.3 Спремност капацитета јединица цивилне заштите
На основу члана 96. став 1, 3. и 4. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) Општински штаб за ванредне ситуације је
донео Одлуку о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Приликом образовања јединице цивилне заштите опште намене потребно је испунити
следеће услове:
Командир одељења мора бити обучени припадник цивилне заштите, који
руководи својим одељењем-стручним тимом задуженим за поједину област.
Наређења прима од командира вода и руководиоца кризног штаба, а иста
преноси својим потчињенима. Извештава предпостављене о свим
неправилностима и проблемима са којим се суреће на терену. Непосредно
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руководи обученим припадницима приликом извршавања наменских задатака.
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог одељења.
Припадник јединице цивилне заштите је лице које је оспособљено и обучено за
обављање послова која су му поверена. Директно се обраћа прво командиру
одељења ако се сусретне са проблемима на терену. Припадници јединице
цивилне заштите морају поседовати личну карту припадника цивилне заштите.
Евиденцију о издатим личним картама мора водити одговорно лице из кризног
штаба и о томе сачинити извештај надлежном штабу за ванредне ситуације и
МУП РС Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације.
Припадници јединице опште намене цивилне заштите задатке извршавају у
прописаним униформама, опремљени минималним формацијским средствима,
које обезбеђује предузеће.
Јединица цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и средствима по
материјалној формацији. Набавка средстава и опреме финасира се из буџета
предузећа, тј. града. Опремање јединице цивилне заштите обавиће се према
минимуму опреме за опремање јединица цивилне заштите опште намене који је
сачинио стручни тим МУП Србије Сектора за ванредне ситуације.
У јединице цивилне заштите могу се распоређују здравствено способни
мушкарци и жене који нису војни обавезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене).
Обуку припадника јединице цивилне заштите сачиниће и организоваће кризни
штаб у сарадњи са надлежним штабом за ванредне ситуације, Управом за
ванредне ситуације, у складу са Правилником о обучавању, наставним
плановима и програмима, и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника јединица цивилне заштите. "Службеном гласнику РС",
бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници цивилне заштите обучавају се и
оспособљавају за извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације.
2.4 Обучавање и оспособљавање снага за заштиту и спасавање
Формиране снаге заштите и спасавања, се морају обучити и оспособити за
реализацију мера заштите и спасавања. Обука и оспособљавање се врши према
програму, који израђује стручна служба или екстерно правно лице. Обука се планира и
врши према Правилнику о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите ''Сл лист Р.Србије'' број 8/2013. Потребно је планирати општу обуку у трајању
од 8 часова.
2.4 Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и
друга правна лица која обављају послове у области телекомуникација, рударства и
енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде,
шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања, ветерине и др, а која су
одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног значаја.
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Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
Субјекат
Дом
здравља
Пландиште

«1

Адреса
октобар»

Центар за социјални рад Пландиште
Црвени крст Пландиште
Дом за душевно оболела
лица „1 октобар“ Стари Лец
Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет» Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 13
Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60
Стари Лец, Сутјескабр.
1
Пландиште,
Обилићева бр. 15

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

Пландиште,
Београдски пут бр. 37

ДОО «Полет-Дужине» Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 19

АД «Хајдучица» Хајдучица

Хајдучица, Валентова
бр. 1

АД «Напредак» Пландиште

Пландиште,
Илинденска бр. 2

Ветеринарска станица ДОО „АРС
ВЕТ“

Велика Греда,
Маршала Тита бр. 57

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 34

Задатак-мера цивилне заштите коју
спроводи
-Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених и оболелих
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва и пружање помоћ
- Евакуација становништва
-Збињавање угроженог и настадалог
становништва
- Заштита од подемних вода и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге мере
- Снабдевање становништва
- Евакуација животиња
-Заштита од подемних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од подземних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина, склањање, урбанистичке мере
заштите, одржавање инфраструктуре и друге
мере
-Здравствена заштита животиња
- Асанација терена
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина
- Чишћење снега и снежних наноса и друге
мере

2.6 Стање мобилности везе
Успостављање везе на територији општинe Пландиште омогућено је:
електронском поштом
фиксним и мобилним телефонима
радио везом
СМС порукама.
Систем везе према потреби иновирати у складу са техничким унапређењем
телекомуникационих система и уређаја.
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Табела СП2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА - ПОПЛАВЕ
Параметар

Радна група
Опасност

Догађај са најтежим могућим последицама
 Поплаве.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 С обзиром на историјске поплаве које су захватиле суседне општине, поплаве се
морају узети у обзир приликом процене.

Појављивање

 Румунија, област Карпата

Просторна димензија

 Североисточни део територије општине Пландиште

Интензитет

 Услед отапања снега и обилних падавина долази до изливања реке Брзаве, Ројге
и Моравице приликом чега поплавни талас захвата и северне, источне делове
општине Пландиште.

Време

 Април месец.
 Узрок: Топљење снега и обилне падавине у Румунији. Отказивање система
заштите од поплава.

Ток

 Услед отапања снега и обилних падавина У Румунији и дотицаја великих
количина воде долази до наглог пораста нивоа река Брзаве,Ројге и Моравице.
 Државни органи су у стању приправности и врше ојачавање наспина на слабим
тачкама
 Системи заштите од поплава заказују.
 Међутим нови талас воде пробија заштитне насипе како на територији Румуније
тако и на територији Србије те вода креће да навире преко атара ка насељеним
местима Марковићево, Милетићево, Велики Гај, Купиник
 Општински штаб проглашава ванредну ситуацију
 Становницима у евакуацији помаже и војска Србије и припадицни Муп-а
 Поплавни талас захвата око 30 % општине Пландиште
 Велики број објеката је претрпело штету
 У појединим местима долази до прекида водоснабдевања и снабдевања
електричном енергијом
 Повећава се ризик од заразних болести

Трајање

 Трајање ванредних мера трајало је 15 дана.
 Одбрана од поплаве трајала је 60 дана.
 Реална су оштећења на стамбеним објектима и инфраструктурним објектима као
и објектима водоснабдевања на подручју општине Пландиште (захваћена
трећина насеља)

Рана најава

 Догађај је очекиван. На основу метеролошких прогноза и праћења нивоа реке
Брзаве и Ројге.
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Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

 Државни органи су спремно дочекали насталу ситуацију.
 Локлна самоуправа уводи ванредну ситуацију
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 1.650 особа. Од укупног броја
угрожених:
-1.650 особа је евакуисано од чега: 550 из насеља Велики Гај, 150 из насеља
Марковићево, 500 из насеља Милетићево, 250 из насеља Банатски Соколац, 200 из
насеља Купиник.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 1.750.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације приватних стамбених објеката од којих: 60 објеката
у насељу Марковићево, 190 објеката у насељу Милетићево, 230 објеката у насељу
Велики Гај и 100 објеката у насељу Купиник износе 1.000.000.000 рсд.
-Укупни трошкови санације материјалних и културних добара и то: археолошко
налазиште у Великом Гају као и заштићено природно добро Стари Парк,
Православна црква у Милетићеву износе 20.000.000 рсд.
-Укупни трошкови евакуације свих 1.650 особа и збрињавања износе 10.000.000
рсд.
-Укупни трошкови обнове саобраћајних средстава од чега: 40 возила у Великом
Гају, 20 возила у Милетићеву и 10 возила у Марковићеву износе 20.000.000 рсд.
- Укупна штета на пољопривредним усевима и то 8.000 хектара под сојом
кукурузом, сунцокретом износи 700.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 59.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете на водоводној инфраструктури и то: машинска опрема
на извориштима у Марковићеву, Милетићеву и Великом Гају износе 4.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације електроенергетске инфраструктуре и то: 10
трафостаница (4 лоцираних у Великом Гају, 3 у Милетићеву, 1 у Марковићеву, 2 у
Купинику) износе 10.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете објеката здравствене установе и то:
амбуланте у Милетићеву, Марковићеву, Великом Гају и Купинику износе 5.000.000
рсд
-Укупји трошкови санације путне инфраструктуре и то: путни правац Банатски
Соколац-Милетићево-Марковићево у дужини од 2 километра и путни правац
Пландиште-Велики Гај-Купиник у дужини од 3 километра износи 40.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – укупни евидентирани
трошкови износе. 8.000.000 рсд :
-Укупни трошкови санације објеката предшколског и школског васпитања и то:
основна школа и вртић у Купинику и Великом Гају и основна школа у Милетићеву
износе 8.000.000 рсд
Мултиризик:
 Опасност од појаве техничко технолошких несрећа услед оштећења водоводне
мреже као и и оштећења гасоводних инсталација
 Загађење бунара на локацији, односно изворишта пијаће воде у насљеима
Пландиште, Марковићево, Милетићево, Банатски Соколац, Дужине Маргита,
Велики Гај и Купиник, које представљају основ за појаву заразних болести услед
бактериолошки неисправне воде за пиће.
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Референтни инциденти

 За дати сценарио нема референтних догађаја. На територији општине
Пландиште у скоријој историји нису се догађале поплаве са оваквим
катастрофалним последицама.
 Радна група је на основу стручне процене, климатских утицаја који су све
израженији као и стања на одбрамбеним системима заштите од поплава
заључила да је вероватноћа за овакав сценарио ипак могућа али да је
вероватноћа мала.

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – Републички
хидрометеоролошки завод
 Штаб за ванредне ситуације најављује евакуацију

Будуће информације

 Брзава и Моравица (Вршац) су у ранијем периоду биле притоке Тамиша а касније
су преусмерене ка Каналу Банатск Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД). Ток Брзаве је
скраћен за 15 км, а максимални водостај реке на ушћу је снижен за 1,5 м.
Обострани насипи (20 км дуж леве и 16,3 км дуж десне обале) су изграђени 1983.
године. Дуж Моравице (Вршац) постоје обострани насипи од ушћа до 15,3 км на
десној и до 15,85 км на левој обали. Преусмеравањем тока Моравице (Вршац) од
Тамиша ка Каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), максимални
водостај Моравице (Вршац) је снижен за више од 3 м. Такође, на реци Ројги се
налазе насипи дуж обе обале, укупне дужине 25,02 км. Дуж Нере су изграђени
само локални заштитни објекти (заштита насеља Кусић и 5,5 км насипа на десној
обали у непосредној близини ушћа Нере у Дунав). Проблем заштите од поплаве
још увек није решен у потпуности.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – поплаве на територији општине Пландиште
врши се на основу стручне процене радне групе као и на освнову историјских поплава
на територији општине Пландиште. За сценарио са најтежим могућим последицама
узета је у обзир катастрофална поплава која плави 30 % територије општине
Пландиште. Овакав догађај је ипак могућ уколико закажу сви системи заштите од
поплава спада како на територији Румуније тако и на територији Србије те је из тог
радна група као вероватноћу узела догађај који је могућ у периоду од 20 до 100
година.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СП2

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја - поплаве на територији општине
Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот и
здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем - поплавом било би погођено 30% територије општине
Пландиште, односно поплава би угрозила насеља Банатски Соколац, Велики Гај,
Купиник, Марковићево, Милетићево. Раним најавама и успешном евакуацијом
избегнуте су жртве односно повређене особе, те је евакуисано око 1.650 особа из ових
насеља. Према томе величина последица је озбиљна с обзиром на број евакуисаних
особа.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СП2

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – поплава врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У
случају оваквог сценарија могућа су велика оштећења на објектима (стамбеним
објектима, објектима од друштвеног значаја), материјалним и културним добрима, као
и на критичној инфраструктури (путној, енергетској, водоводној). Штету су претрпели и
пољопривредни усеви (10.000 ha). Штета на објектима (ок 600 кућа) као и
материјалним и културним добрима износи 1.020.000.000 рсд. Трошкови евакуације и
збрињавања угроженог становништа (1.650 особа) износе 10.000.000 рсд. Штета на
пољопривредним усевима износи око 700.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине
за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по економију општине је
катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СП2

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је значајна
материјална оштећења. Највише штете претрпела је електроенергетска
инфрастуктура и водоводна инфраструктура (10 трафостаница, 3бунара), путна
инфраструктура (око 5 километара пута) као и објекти здравствене заштите. Штета
износи 59.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи
545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилност-критичну
инфраструктуру је катастрофална.
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Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СП2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури

Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
Поред критичне инфраструктуре, објекти од јавног друштвеног значаја попут
објекта школе и вртића претпели су такође штету. Штета износи 8.000.000 рсд. С
обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена
последица по друштвену стабилност-установе од јавног друштвеног значаја је
умерена.
Последицe по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија
Величина последица

Критеријум*

1

Минимална

<0,5% буџета

2

Мала

0,5-1% буџета

3

Умерена

1-3% буџета

4

Озбиљна

3-5% буџета

5

Катастрофална

>5% буџета

Одабрано
СП2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СП2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Веома висок

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СП2 је висок.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Веома висок

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СП2 је висок.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Веома висок

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СП2 је висок.
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Матрица 4: друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама од јавног друштвеног значаја
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Низак

Велика

Минимална

Умерен

Средња

2

Мала

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама
од јавног друштвеног значаја СП2 је висок.
Матрица 5: збирна матрица – ризик по друштвену стабилност
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупан ризик за СП2 је висок.
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Матрица 6: Укупан ризик

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Веома висок

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СП2 је висок и самим тим НЕПРИХВАТЉИВ те захтева
третман.

.
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КАРТА РИЗИКА ПОПЛАВА – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ ПОСЛЕДИЦАМА
Легенда

Простор угрожен
поплавом-висок
ниво ризика
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Третман ризика
Третманом нерпихватљивог ризика од поплава, односно предузимањем
разноврсних планских мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.
Ради смањења нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване
потенцијалне опасности поплаве предузимају се мере за третман ризика које су дате у
наставку.
Третман ризика од поплава
Применом превентивних мера заштите од поплава допринеће се свеобухватном
бољем систему заштите самим тим и повећањем отпорности на ову врсту опасности.
Превентивним мерама треба поклањати посебу пажњу у делу одржавања
чишћења мелиорационих канала у атару насеља као и у самим насељима, посебно
обраћајући пажњу на пропустивост испод мостова. Носилац превентивних мера, а и
главни носилац на отклањању последица од поплава је ВДП ''Јужни Банат'' Вршац,
које врши одржавање и чишћење каналске мреже на водама другог реда.
Неопходно је обратити пажњу и на критичне тачне дуж заштитних насипа.
Пракса је показала да на водотоку Брзава и Ројга заштитна висина насипа не постоји
дуж целог тока. На самим насипима Брзаве дошло је до еродирања дна и обала и
појаве клизишта на шест локалитета. Ова клизишта слабе стабилност насипа, а самим
тим су и потенцијална места за пробој и плављење обрадивих површина. Потребно је
применити грађевинске мере подизања насипа у целој дужини водотка као и редовно
праћење и контролу стања свих водних објеката за заштиту од поплава, како би се
обезбедило њихово редовно одржавање и предузимали одређени санациони радови.
Модернизовањем постојећег система за праћење и прогнозу
хидрометеоролошких појава (коришћењем аутоматских мерних станица, радара,
сателитских снимака, савремених прогностичких модела и слично) и система за
комуникацију, постиже се успешна оперативна одбрана од поплава. Затим, на
сливовима без објеката заштите од поплава потребно је развијати и унапређивати
системе за прогнозу поплава и рано упозорење и тако обезбеђивати ефикасну и
благовремену комуникацију хидрометеоролошке службе са надлежним службама за
оперативну одбрану од поплава.
Применом наведених мера, ризик од поплава за општину Пландиште ће се
свести на прихватљив ниво.
1 Превентива
1.1 Стратегије, нормативно уређење, планови
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини
деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог
закона односе се, поред осталог, и на успостављање адекватних одговора на
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничкотехнолошким несрећама – удесима и катастрофама.
На основу процене ризика израдиће се План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који доноси општина Пландиште у складу са Законском регулативом.
1.2 Систем за рану најаву
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Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су:
 Служба 112,
 органи државне управе,
 полиција,
 Војска Србије,
 привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у
оквиру своје редовне делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом
и прогнозирањем одређених појава и стања у хидрометеорологији,
сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и радиолошкој
заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.
1.3 Просторно планирање и легализација објеката
Просторно планирање и легализацију објеката врши Општинска управа Општине
Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољопривреду.
При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања
(размештај виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене
зоне, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је
поштовати опште принципе заштите од елементарних непогода и природних
катастрофа, у мери у којој то просторна организација насеља дозвољава.
Општи принципи управљања ризиком од природних непогода и технолошких удеса
односе се на:
планирање и имплементацију мера превенције;
приправност и правовремено реаговање;
санацију последица
Интегрално уређење и заштита угрожених површина на територији општине
Пландиште, које је у складу са концептом одрживог развоја, може се у будућности
постићи адекватном комбинацијом неинвестиционих и инвестиционих радова и мера.
Први корак у примени мера заштите од елементарних непогода (поплава, суша,
земљотрес и сл.) је зонирање подручја према угрожености и утврђивање граница
различитих степена угрожености на терену. У случају заштићених подручја, зонирање
терена према степену потенцијалне опасности, грађевинским прописима треба
предвидети услове изградње објеката, а за постојеће објекте у зони заштите треба
предвидети мере обезбеђења у циљу смањења штета. Са зонирањем терена мора се
упознати јавност, јер постојећи и потенцијални корисници морају познавати степен
угрожености делова терена на коме живе или на коме мисле да граде. Мапе ризика
могу допринети формирању јавне свести о могућностима потенцијалних штета,
вероватноћи појаве, планирање мера заштите и радова, као и утврђивање основа за
примену политике осигурања од елементарних непогода. Неинвестиционе мере
заштите потребно је спроводити кроз следеће фазе:
(а) Почетна фаза у којој се ради на припреми подлога (мапа ризика, планова,
регулативе итд.);
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(б) Фаза имплементације неинвестиционих мера у заштити од елементарних
непогода (постављање система за узбуњивање, увежбавање служби и становништва
за понашање у ванредном стању, итд.);
(в) Фаза примене неинвестиционих мера, која подразумева стално критичко
преиспитивање, дораду и унапређење.
Инвестициони радови и мере подразумевају интегрални систем заштите од
елементарних непогода који би обухватали, поред планираног увођења
неинвестиционих мера заштите, и грађевинске објекте. Полазећи од актуелног стања
(незавршени објекти и/или заклони, неуједначен степен заштите, и сл.) дефинисани су
приоритети инвестиционе изградње који обухватају:
 завршетак започетих објеката;
 радове на реконструкцији или изградњи објеката за заштиту од елементарних
непогода (поплава) и уређење у угроженим зонама;
 предвидети мере обезбеђења појединачних или групе објеката (објекте
породичног, вишепородичног становања, објекте индустрије и сл.) у циљу
смањења штета
Адекватна комбинација неинвестиционих и инвестиционих радова и мера треба
да обезбеди квалитетно решење интегралног уређења, заштите и одбране угрожених
површина на територији општине Пландиште. Планирање намене и садржаја простора
и имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање
вероватноће настанка елементарних непогода и могућих последица, а организују се и
спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се односе на:
адекватно просторно планирање и зонирање насеља (одређивање зона
заштите,мудаљеност опасних активности од насеља, планирање одговарајућих
садржаја у циљу спречавања ширења последица од потенцијалних удеса, итд.);
израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
избор и примена технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна
средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.
2. Реаговање
2.1 Стање спремности и капацитета за реаговање
Постојеће снаге и средства на територији општине Пландиште које се могу
ангажовати на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и
животне средине су:
Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште (укупно 13 чланова)
Органи локалне самоуправe
Инспекцијске службe
Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште; јединицу
чини 330 припадника)
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Повереници и заменици повереника цивилне заштите (29 повереника и 29
заменика повереника)
Стручно – оперативни тимови
Ватрогасно-спасилачка јединица Пландиште (10 запослених, 2 теренска возила)
Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у Пландишту)
Правна лица оспособљена за заштити и спасавање (11 оспособљених
предузећа и других правних лица)
Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва
Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја)
Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за
предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у
случајевима догађања неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и
средства Општински штаб за ванредне ситуације Пландиште, ће преко Окружног
штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа ангажовати додатне
снаге и средства са нивоа округа или Републике Србије.
2.2 Спремност капацитета ВСЈ
У случају потребе при настанку пожара, као и спасавања људи и имовине
угрожених пожаром или другим елементарним непогодама интервенисаће Ватрогасно
спасилачка јединица Пландиште.
Ватрогасно спасилачка јединица лоцирана је у Пландишту у улици Карађорђева
бр. 24. Ова јединица располаже са 10 запослних лица опремљених са два теренска
возила и пратећом опремом.
Поред ватрогасно спасилаче јединице, постоји и добровољно ватрогасно
друштво такође лоцирано у Пландишту.
2.3 Спремност капацитета јединица цивилне заштите
На основу члана 96. став 1, 3. и 4. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) Општински штаб за ванредне ситуације је
донео Одлуку о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Приликом образовања јединице цивилне заштите опште намене потребно је испунити
следеће услове:
Командир одељења мора бити обучени припадник цивилне заштите, који
руководи својим одељењем-стручним тимом задуженим за поједину област.
Наређења прима од командира вода и руководиоца кризног штаба, а иста
преноси својим потчињенима. Извештава предпостављене о свим
неправилностима и проблемима са којим се суреће на терену. Непосредно
руководи обученим припадницима приликом извршавања наменских задатака.
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог одељења.
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Припадник јединице цивилне заштите је лице које је оспособљено и обучено за
обављање послова која су му поверена. Директно се обраћа прво командиру
одељења ако се сусретне са проблемима на терену. Припадници јединице
цивилне заштите морају поседовати личну карту припадника цивилне заштите.
Евиденцију о издатим личним картама мора водити одговорно лице из кризног
штаба и о томе сачинити извештај надлежном штабу за ванредне ситуације и
МУП РС Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације.
Припадници јединице опште намене цивилне заштите задатке извршавају у
прописаним униформама, опремљени минималним формацијским средствима,
које обезбеђује предузеће.
Јединица цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и средствима по
материјалној формацији. Набавка средстава и опреме финасира се из буџета
предузећа, тј. града. Опремање јединице цивилне заштите обавиће се према
минимуму опреме за опремање јединица цивилне заштите опште намене који је
сачинио стручни тим МУП Србије Сектора за ванредне ситуације.
У јединице цивилне заштите могу се распоређују здравствено способни
мушкарци и жене који нису војни обавезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене).
Обуку припадника јединице цивилне заштите сачиниће и организоваће кризни
штаб у сарадњи са надлежним штабом за ванредне ситуације, Управом за
ванредне ситуације, у складу са Правилником о обучавању, наставним
плановима и програмима, и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника јединица цивилне заштите. "Службеном гласнику РС",
бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници цивилне заштите обучавају се и
оспособљавају за извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације.
2.4 Обучавање и оспособљавање снага за заштиту и спасавање
Формиране снаге заштите и спасавања, се морају обучити и оспособити за
реализацију мера заштите и спасавања. Обука и оспособљавање се врши према
програму, који израђује стручна служба или екстерно правно лице. Обука се планира и
врши према Правилнику о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите ''Сл лист Р.Србије'' број 8/2013. Потребно је планирати општу обуку у трајању
од 8 часова.
2.4 Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и
друга правна лица која обављају послове у области телекомуникација, рударства и
енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде,
шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања, ветерине и др, а која су
одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног значаја.
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Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
Субјекат
Дом
здравља
Пландиште

«1

Адреса
октобар»

Центар за социјални рад Пландиште
Црвени крст Пландиште
Дом за душевно оболела
лица „1 октобар“ Стари Лец
Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет» Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 13
Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60
Стари Лец, Сутјескабр.
1
Пландиште,
Обилићева бр. 15

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

Пландиште,
Београдски пут бр. 37

ДОО «Полет-Дужине» Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 19

АД «Хајдучица» Хајдучица

Хајдучица, Валентова
бр. 1

АД «Напредак» Пландиште

Пландиште,
Илинденска бр. 2

Ветеринарска станица ДОО „АРС
ВЕТ“

Велика Греда,
Маршала Тита бр. 57

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 34

Задатак-мера цивилне заштите коју
спроводи
-Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених и оболелих
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва и пружање помоћ
- Евакуација становништва
-Збињавање угроженог и настадалог
становништва
- Заштита од подемних вода и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге мере
- Снабдевање становништва
- Евакуација животиња
-Заштита од подемних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од подземних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина, склањање, урбанистичке мере
заштите, одржавање инфраструктуре и друге
мере
-Здравствена заштита животиња
- Асанација терена
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина
- Чишћење снега и снежних наноса и друге
мере

2.6 Стање мобилности везе
Успостављање везе на територији општинe Пландиште омогућено је:
електронском поштом
фиксним и мобилним телефонима
радио везом
СМС порукама.
Систем везе према потреби
телекомуникационих система и уређаја.

иновирати

у

складу

са

техничким
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3.3 ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ
Суша
Суша је појава која се јавља када се на неком подручју појави значајан мањак
воде кроз неко временско раздобље. Појава суше постаје све чешћа у целом свету и
погађа развијене као и неразвијене земље.
Насупрот других природних катастрофа суша се појављује полагано, траје дуго,
уз захвата велика подручја иако њену просторну расподелу није могуће унапред тачно
лоцирати. Суша се дешава полако, ретко изазива брзе и драматичне губитке у
људским животима али због појаве глад и узроковане сушом, као директне последице,
губици у људској и животињској популацији понекад су драстичнији од било које друге
природне катастрофе.
Суше које су последњих година погодиле и развијене и земље у развоју имале
су значајан утицај на економију и животну средину ових земаља појачавајући
рањивост целог друштва на ову елементарну непогоду.
Општину Пландиште је 2017. године задесила суша која је имала ефекат
глобалне катастрофе. У свих тринаест катастарских општина на територији општине
Пландиште, причињене су огромне штете на усевима кукуруза, соје, сунцокрета и
луцерке у укупној површини од 22.242 ha. Радило се о изузетно значајном смањењу
производње (укупног приноса), као и о веома значајном умањењу прихода.
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3.3.1. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА,
КАРТЕ РИЗИКА И ТРЕТМАН РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ СУША
Табела СЕВП1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ –
ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ-СУША
Параметар

Највероватнији могућ догађај

Радна група

 Суша.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 На територији општине Пландиште се очекује појава суша те се ова врста
опасности мора узети у обзир.

Опасност

Појављивање

 Регион Војводине и шире

Просторна димензија

 Општина Пландиште

Интензитет

 Услед дужег временског периода без падавина као и високих температура долази
до појаве смањења влаге у земљишту и стварања суше која захвата читав
регион.
 Сушан период траје скоро три месеца.
 Најугроженије насеље Купиник с обзиром на заједничко снабдевање водом са
насељем Велики Гај. Долази до смањења количине пијаће воде у систему.

Време

 Јун, Јул, Август месец.

Ток

 У летњем периоду долази до појаве високих температура без падавина, што за
последицу има смањење влаге у земљишту и постепено стварање суше
 После дуготрајне суше, која је прерасла у елементарну непогоду довела је до
штете на ратарским културама у свим деловима општине Пландиште
 Суша највише погађа пољопривредне културе
 Долази до смањења приноса (60%) пољопривредних култура
 Од култура највише штете претрпеле су културе:кукуруза, соје, сунцокрета и
луцерке
 Дугатрајни сушни период проузрокује и проблеме у водоснабдевању. Највише је
погођено насеље Купиник с обзиром да нема свој водовод.
 Сушни период траје око 3 месеца
 Након нешто више од 2 месеца дана долази до појаве кишног периода чиме је
спречена катастрофална штета на пољопривредним културама.

Трајање

 Максимално време трајања суше је 70 дана.

Рана најава

 Догађај је очекиван. Рана најава метеоролошких станица.
 И поред правовременог упозорења о могућој појави суше било је за очекивати да
до ванредне ситуације дође из разлога што локлна самоуправа није
припремљена за сушу као елементарну непогоду.

Припремљеност

 Локално становништво је припремљено.
 Државни органи нису припремљени. Непостојање система за наводњавање,
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неадекватан број цистерни за пијаћу воду

Утицај

Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

Информисање јавности

Будуће информације

Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 50 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 50 особа у насељу Купиник остаје без пијаће воде што доводи до
нехигијенских услова и појаве заразних болести због чега 50 лица обољева и
захтева медицински третман.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 1.301.100.000 рсд:
-Укупни трошкови штете услед смањења приноса на пољопривредним усевима
и то: 6.500 хектара под кукурузом, 8.640 хектара под сојом, 6.300 хектара под
сунокретом и 902 хектара под луцерком износе 1.300.000.000 рсд
-Укупни трошкови испоручене воде 1.000.000. рсд
-Укупни трошкови медицинског збрињавања 50 лица износе 100.000 рсд.
 Друштвена стабилност– објекти критичне инфраструкутре као и објекти од
јавног друштвеног значаја нису претрпели штету.
Мултиризик:
 Уз присуство високих температура постоји могућност настанка пожара
 Услед погоршаних санитарно хигијенских услова може доћи до појава и ширење
епидемије
 На територији Војводине самим тим и општине Пландиште периодично се јавља
сушни период, односно ванредна ситуација од суше и иста се догађала 2000,
2003, 2007, 2011,2011,2012,2014,2015 и 2017 године. Последња суша из 2017
године нанела је огромну штету највише на пољопривреним културама и то
сунцокрет, соја, кукуруз и луцерка. Процењена штета износи око 11 милиона
еура. Суша из 2017 године трајала је скоро 4 месеца од Јуна до Септембра.
 Радна група је на основу стручне процене, климатских прилика и претходних
догађаја заључила да је вероватноћа за овакав догађај велика
 Републички хидрометеоролошки завод информише јавност о предстојећим
сушним периодима
 На основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације предузимају се
активности на обавештавању грађана о суши
 Праћење и контрола метеоролошких прилика. Успостављање система
наводњавања.
 Запуштеност каналске мреже
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
суше.
 Развијање свести грађана о потреби наводњавања пољопривредних добара.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – суше на територији општине Пландиште врши
се на основу стручне процене радне групе, климатских прилика и коришћења података
о прошлим догађајима – учесталости догађаја. На територији Војводине самим тим и
општине Пландиште догађали су се сушни периоди. Ова опасност може трајати и до
неколико месеци и обично захвата већу површину територије. За сушне периоде у
трајању од 70 дана може се рећи да се дешавају све учесталије због промена саме
климе али и непостојања адекватног система за наводњавање, тако да је вероватноћа
појаве овакве суше велика.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СЕВП1

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – снежне мећаве и наноси на територији
општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот
и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – сушом чија дужина трајања износи око 70 дана не би
имала озбиљније последице по живот и здравље људи јер није озбиљније нарушено
водоснабдевање насеља. Могу се десити изоловани случајеви колабирања
становника општине, односно насеља у којима је уведена рестрикција воде. У случају
оваквог сценарија број оболелих услед нехигијенских услова и високих температура
износи 50. Из тог разлога последице по живот и здравље људи су мале.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЕВП1
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – суше врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У
случају оваквог сценарија где се јавља сушни период од 30 дана долази до смањења
укупног прихода пољопривредних кулутра. Највише штете претрпеле су следеће
кулутре: кукуруз, соја, сунцокрет, луцерка на укупној површини од око 22.000 ha.
Смањени приходи (60%) на наведеним културама услед сушног периода имали су за
последицу штету у износу од 1.300.000.000 рсд. Трошкови лечања оболелих износе
100.000 рсд.Трошкови испоручене воде износе 1.000.000.000 рсд. С обзиром да буџет
општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по економију
општине је катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СЕВП1

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност
У склопу овог сценарија критична инфраструктура као и установе/грађевине од
јавног друштвеног значаја нису претпеле материјалну штету, те нису разматране
последице по друштвену стабилност.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЕВП1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

Низак

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЕВП1 је умерен
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

X

Веома висок

5
Изразито велика

Велика

3
4
Вероватноћа

Средња

2

Занемарљива

1

Мала

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЕВП1 је веома висок

Матрица 3: Укупан ризик
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЕВП1 је веома висок и самим тим НЕПРИХВАТЉИВ те
захтева третман.
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КАРТА РИЗИКА СУША – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ
Легенда

Простор угрожен
сушом-веома
висок ниво ризика
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Третман ризика
Третманом нерпихватљивог ризика од суше, односно предузимањем разноврсних
планских мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.
Ради смањења нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване
потенцијалне опасности од суше предузимају се мере за третман ризика које су дате у
наставку.
Третман ризика од суше
Суше су у задњим годинама релативно честа појава на територији Општине.
Заливних система има мало иако на територији Општине изграђеност мелирационих
канала је доста добра. Због дуготрајних суша поједини бунари смањују врело воде
(засуше) тако да се снабдевање водом смањује. Посебан проблем у таквим
ситуацијама представља и чињеница да на територији Општине не постоји цистерна
за пијаћу воду (постоје цистерне из којих се становништво може снабдевати са
техничком водом).
Најефикаснији начин начин смањења штетног утицаја од суше на приносе је пре
свега примена система за наводњавање. Копање нових бунара, како у седишту
Општине, тако и у свим другим насељима Општине обезбедиће веће количине воде за
потребе становништва. Набавка додатних цистерни за пијаћу воду омогућиће
становницима у случају рестрикција довољне количине за основне потребе.
Обука становништа за поступање у случају суша. Обезбедити обавештавање
становништва о опасностима и поступању у случају суша
Применом наведених мера, ризик од суша за општину Пландиште ће се свести
на прихватљив ниво.
1 Превентива
1.1 Стратегије, нормативно уређење, планови
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини
деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог
закона односе се, поред осталог, и на успостављање адекватних одговора на
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничкотехнолошким несрећама – удесима и катастрофама.
На основу процене ризика израдиће се План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који доноси општина Пландиште у складу са Законском регулативом.
1.2 Систем за рану најаву
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су:
 Служба 112,
 органи државне управе,
 полиција,
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 Војска Србије,
 привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у
оквиру своје редовне делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом
и прогнозирањем одређених појава и стања у хидрометеорологији,
сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и радиолошкој
заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
1.3 Просторно планирање и легализација објеката
Просторно планирање и легализацију објеката врши Општинска управа Општине
Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољопривреду.
При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања
(размештај виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене
зоне, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је
поштовати опште принципе заштите од елементарних непогода и природних
катастрофа, у мери у којој то просторна организација насеља дозвољава.
Општи принципи управљања ризиком од природних непогода и технолошких удеса
односе се на:
планирање и имплементацију мера превенције;
приправност и правовремено реаговање;
санацију последица
Интегрално уређење и заштита угрожених површина на територији општине
Пландиште, које је у складу са концептом одрживог развоја, може се у будућности
постићи адекватном комбинацијом неинвестиционих и инвестиционих радова и мера.
Први корак у примени мера заштите од елементарних непогода (поплава, суша,
земљотрес и сл.) је зонирање подручја према угрожености и утврђивање граница
различитих степена угрожености на терену. У случају заштићених подручја, зонирање
терена према степену потенцијалне опасности, грађевинским прописима треба
предвидети услове изградње објеката, а за постојеће објекте у зони заштите треба
предвидети мере обезбеђења у циљу смањења штета. Са зонирањем терена мора се
упознати јавност, јер постојећи и потенцијални корисници морају познавати степен
угрожености делова терена на коме живе или на коме мисле да граде. Мапе ризика
могу допринети формирању јавне свести о могућностима потенцијалних штета,
вероватноћи појаве, планирање мера заштите и радова, као и утврђивање основа за
примену политике осигурања од елементарних непогода. Неинвестиционе мере
заштите потребно је спроводити кроз следеће фазе:
(а) Почетна фаза у којој се ради на припреми подлога (мапа ризика, планова,
регулативе итд.);
(б) Фаза имплементације неинвестиционих мера у заштити од елементарних
непогода (постављање система за узбуњивање, увежбавање служби и становништва
за понашање у ванредном стању, итд.);
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(в) Фаза примене неинвестиционих мера, која подразумева стално критичко
преиспитивање, дораду и унапређење.
Инвестициони радови и мере подразумевају интегрални систем заштите од
елементарних непогода који би обухватали, поред планираног увођења
неинвестиционих мера заштите, и грађевинске објекте. Полазећи од актуелног стања
(незавршени објекти и/или заклони, неуједначен степен заштите, и сл.) дефинисани су
приоритети инвестиционе изградње који обухватају:
 завршетак започетих објеката;
 радове на реконструкцији или изградњи објеката (система за наводњавање) за
заштиту од елементарних непогода (суша) и уређење у угроженим зонама;
 предвидети мере обезбеђења пољопривредних површина, али и објеката
водоснабдвања (бунара) у циљу смањења штета
Адекватна комбинација неинвестиционих и инвестиционих радова и мера треба
да обезбеди квалитетно решење интегралног уређења, заштите и одбране угрожених
површина на територији општине Пландиште. Планирање намене и садржаја простора
и имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање
вероватноће настанка елементарних непогода и могућих последица, а организују се и
спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се односе на:
адекватно просторно планирање и зонирање насеља (одређивање зона
заштите,удаљеност опасних активности од насеља, планирање одговарајућих
садржаја у циљу спречавања ширења последица од потенцијалних удеса, итд.);
израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
избор и примена технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна
средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.
2. Реаговање
2.1 Стање спремности и капацитета за реаговање
Постојеће снаге и средства на територији општине Пландиште које се могу
ангажовати на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и
животне средине су:
Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште (укупно 13 чланова)
Органи локалне самоуправe
Инспекцијске службe
Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште; јединицу
чини 330 припадника)
Повереници и заменици повереника цивилне заштите (29 повереника и 29
заменика повереника)
Стручно – оперативни тимови
Ватрогасно-спасилачка јединица Пландиште (10 запослених, 2 теренска возила)
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Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у Пландишту)
Правна лица оспособљена за заштити и спасавање (11 оспособљених
предузећа и других правних лица)
Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва
Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја)
Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за
предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у
случајевима догађања неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и
средства Општински штаб за ванредне ситуације Пландиште, ће преко Окружног
штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа ангажовати додатне
снаге и средства са нивоа округа или Републике Србије.
2.2 Спремност капацитета ВСЈ
У случају потребе при настанку пожара, као и спасавања људи и имовине
угрожених пожаром или другим елементарним непогодама интервенисаће Ватрогасно
спасилачка јединица Пландиште.
Ватрогасно спасилачка јединица лоцирана је у Пландишту у улици Карађорђева
бр. 24. Ова јединица располаже са 10 запослних лица опремљених са два теренска
возила и пратећом опремом.
Поред ватрогасно спасилаче јединице, постоји и добровољно ватрогасно
друштво такође лоцирано у Пландишту.
2.3 Спремност капацитета јединица цивилне заштите
На основу члана 96. став 1, 3. и 4. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) Општински штаб за ванредне ситуације је
донео Одлуку о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Приликом образовања јединице цивилне заштите опште намене потребно је испунити
следеће услове:
Командир одељења мора бити обучени припадник цивилне заштите, који
руководи својим одељењем-стручним тимом задуженим за поједину област.
Наређења прима од командира вода и руководиоца кризног штаба, а иста
преноси својим потчињенима. Извештава предпостављене о свим
неправилностима и проблемима са којим се суреће на терену. Непосредно
руководи обученим припадницима приликом извршавања наменских задатака.
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог одељења.
Припадник јединице цивилне заштите је лице које је оспособљено и обучено за
обављање послова која су му поверена. Директно се обраћа прво командиру
одељења ако се сусретне са проблемима на терену. Припадници јединице
цивилне заштите морају поседовати личну карту припадника цивилне заштите.
Евиденцију о издатим личним картама мора водити одговорно лице из кризног
штаба и о томе сачинити извештај надлежном штабу за ванредне ситуације и
МУП РС Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације.
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Припадници јединице опште намене цивилне заштите задатке извршавају у
прописаним униформама, опремљени минималним формацијским средствима,
које обезбеђује предузеће.
Јединица цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и средствима по
материјалној формацији. Набавка средстава и опреме финасира се из буџета
предузећа, тј. града. Опремање јединице цивилне заштите обавиће се према
минимуму опреме за опремање јединица цивилне заштите опште намене који је
сачинио стручни тим МУП Србије Сектора за ванредне ситуације.
У јединице цивилне заштите могу се распоређују здравствено способни
мушкарци и жене који нису војни обавезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене).
Обуку припадника јединице цивилне заштите сачиниће и организоваће кризни
штаб у сарадњи са надлежним штабом за ванредне ситуације, Управом за
ванредне ситуације, у складу са Правилником о обучавању, наставним
плановима и програмима, и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника јединица цивилне заштите. "Службеном гласнику РС",
бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници цивилне заштите обучавају се и
оспособљавају за извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације.
2.4 Обучавање и оспособљавање снага за заштиту и спасавање
Формиране снаге заштите и спасавања, се морају обучити и оспособити за
реализацију мера заштите и спасавања. Обука и оспособљавање се врши према
програму, који израђује стручна служба или екстерно правно лице. Обука се планира и
врши према Правилнику о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите ''Сл лист Р.Србије'' број 8/2013. Потребно је планирати општу обуку у трајању
од 8 часова.
2.4 Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и
друга правна лица која обављају послове у области телекомуникација, рударства и
енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде,
шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања, ветерине и др, а која су
одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног значаја.
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Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
Субјекат
Дом
здравља
Пландиште

«1

Адреса
октобар»

Центар за социјални рад Пландиште
Црвени крст Пландиште
Дом за душевно оболела
лица „1 октобар“ Стари Лец
Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет» Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 13
Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60
Стари Лец, Сутјескабр.
1
Пландиште,
Обилићева бр. 15

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

Пландиште,
Београдски пут бр. 37

ДОО «Полет-Дужине» Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 19

АД «Хајдучица» Хајдучица

Хајдучица, Валентова
бр. 1

АД «Напредак» Пландиште

Пландиште,
Илинденска бр. 2

Ветеринарска станица ДОО „АРС
ВЕТ“

Велика Греда,
Маршала Тита бр. 57

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 34

Задатак-мера цивилне заштите коју
спроводи
-Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених и оболелих
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва и пружање помоћ
- Евакуација становништва
-Збињавање угроженог и настадалог
становништва
- Заштита од подемних вода и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге мере
- Снабдевање становништва
- Евакуација животиња
-Заштита од подемних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од подземних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина, склањање, урбанистичке мере
заштите, одржавање инфраструктуре и друге
мере
-Здравствена заштита животиња
- Асанација терена
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина
- Чишћење снега и снежних наноса и друге
мере

2.6 Стање мобилности везе
Успостављање везе на територији општинe Пландиште омогућено је:
електронском поштом
фиксним и мобилним телефонима
радио везом
СМС порукама.
Систем везе према потреби иновирати у складу са техничким унапређењем
телекомуникационих система и уређаја.
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Табела СЕВП2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА – ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ-СУША
Параметар

Радна група
Опасност

Догађај са најтежим могућим последицама
 Суша.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 На територији општине Пландиште се очекује појава суша те се ова врста
опасности мора узети у обзир.

Појављивање

 Регион Војводине и шире

Просторна димензија

 Општина Пландиште

Интензитет

 Услед дужег временског периода без падавина као и високих температура долази
до појаве смањења влаге у земљишту и стварања суше
 Сушан период траје око три месеца.

Време

 Јун, Јул, Август и Септембар месец.

Ток

 У летњем периоду долази до појаве високих температура без падавина, што за
последицу има смањење влаге у земљишту и постепено стварање суше
 Суша највише погађа пољопривредне културе сунцокрет, соју, кукуруз и луцерку
 Долази до смањења приноса (90%) свих пољопривредних култура
 Долази и до смањења водних ресурса и рестрикција воде у појединим насељеним
местима (Купиник, Велики Гај, Марковићево и Стари Лец)
 Штаб за ванредне ситуације проглашава ванредно стање.
 Цистерне са водом за пиће рапосређују се по насељеним местима
 Велики број људи због недостатка воде колабира али и обољева услед
нехигијенских услова
 Сушни период траје око четири месеца
 Након 120 дана долази до појаве падавина и стабилизације нивоа подземних
вода

Трајање

 Укупно 120 дана без падавина уз високе температуре

Рана најава

 Догађај је очекиван. Рана најава метеоролошких станица.
 И поред правовременог упозорења о могућој појави суше било је за очекивати да
до ванредне ситуације дође из разлога што локлна самоуправа није
припремљена за сушу као елементарну непогоду.

Припремљеност

 Локално становништво је припремљено.
 Државни органи нису припремљени. Непостојање система за наводњавање,
неадекватан број цистерни за пијаћу воду.

Утицај

Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 600 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 600 особа услед недостатка воде за пиће и нехигијенских услова колабира,
бива заражено и то: 200 особа у Купинику, 100 особа у насељу Стари Лец, 150 особа
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у насељу Велики Гај, и 50 особа у Марковићеву. Свих 600 особа затражиле су
медицинску помоћ и збрињавање
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 2.060.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете услед смањења приноса до 90% на пољопривредним
усевима и то: 6.500 хектара под кукурузом, 8.640 хектара под сојом, 6.300 хектара
под сунокретом и 902 хектара под луцерком износе 2.000.000.000 рсд
-Укупни трошкови испоручене воде 50.000.000. рсд
-Укупни трошкови медицинског збрињавања 600 лица износе 10.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност– објекти критичне инфраструкутре као и објекти од
јавног друштвеног значаја нису претрпели штету.
Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

Мултиризик:
 Уз присуство високих температура постоји могућност настанка пожара
 Услед погоршаних санитарно хигијенских услова може доћи до појава и ширење
епидемије
 Нема референтних догађаја за сценарио са катастрофалним последицама по
животе и здравље људи али и по економију, где је поред великих штета у
пољопривреди озбиљније угрожено и водоснабдевање насеља у општини.
 За сценарио са најтежим могућим последицама радна група је на основу стручне
процене и климатских утицаја да је вероватноћа појаве суше са озбиљним
последицама по животе и здравље људи мала.

Информисање јавности

 Републички хидрометеоролошки завод информише јавност о предстојећим
сушним периодима

Будуће информације

 Праћење и контрола метеоролошких прилика. Успостављање система
наводњавања.
 Запуштеност каналске мреже
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
суше.
 Развијање свести грађана о потреби наводњавања пољопривредних добара.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – суше на територији општине Пландиште врши
се на основу стручне процене радне групе али и све израженијим климатским
променана. На територији Војводине самим тим и општине Пландиште догађали су се
сушни периоди. Ова опасност може трајати и до неколико месеци и обично захвата
већу површину територије. За сушне периоде до три месеца, све је чешћа могућност
настанка због климатских промена која каректеришу све израженија лета. Међутим,
сушни периоди са угроженим системом водоснабдевања и озбиљним последицама по
локално становништво на територији општине Пландиште нису се дешавали, али се
ипак мора узети у обзир и могућност појаве оваквих догађаја, те је стога и појаве суше
оваквих размера мала.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Учесталост
1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

Одабрано
СЕВП1

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – снежне мећаве и наноси на територији
општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот
и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – сушом чија дужина трајања износи око 120 дана имаће
последице по живот и здравље људи. Услед снижавања подземних вода може доћи до
рестрикција воде за пиће што може резултирати колабирањем и дехидрацијом
одређеног броја становника општине. За случај сушног периода од 120 дана број
угрожених особа (оболелих услед нехигијенскх услова и високих температура) износи
600. Из тог разлога последице по живот и здравље људи су озбиљне.
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Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЕВП1

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи

Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – суше врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете. У
случају оваквог сценарија где се јавља сушни период од 90 дана долази до смањења
укупног прихода пољопривредних кулутра. Највише штете претрпеле су следеће
кулутре: кукуруз, соја, сунцокрет, луцерка, засејане на укупној површини од 22.000 ha.
Смањени приходи (90%) на наведеним културама услед сушног периода имали су за
последицу штету у износу од 2.000.000.000 рсд. Трошкови испоручене воде за сушни
период износе 50.000.000 рсд. Трошкови лечења оболелих износе 10.000.000 рсд. С
обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена
последица по економију општине је катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СЕВП1

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност
У склопу овог сценарија критична инфраструктура као и установе/грађевине од
јавног друштвеног значаја нису претпеле материјалну штету, те нису разматране
последице по друштвену стабилност.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЕВП2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЕВП2 је висок.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

X

Веома висок

5
Изразито велика

Велика

3
4
Вероватноћа

Средња

2

Занемарљива

1

Мала

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЕВП2 је веома висок.

Матрица 3: Укупан ризик

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Веома висок

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЕВП2 је висок и самим тим НЕПРИХВАТЉИВ те захтева
третман.
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КАРТА РИЗИКА СУША – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ
Легенда

Простор угрожен
сушом-висок ниво
ризика
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Третман ризика
Третманом нерпихватљивог ризика од суше, односно предузимањем разноврсних
планских мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.
Ради смањења нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване
потенцијалне опасности од суше предузимају се мере за третман ризика које су дате у
наставку.
Третман ризика од суше
Суше су у задњим годинама релативно честа појава на територији Општине.
Заливних система има мало иако на територији Општине изграђеност мелирационих
канала је доста добра. Због дуготрајних суша поједини бунари смањују врело воде
(засуше) тако да се снабдевање водом смањује. Посебан проблем у таквим
ситуацијама представља и чињеница да на територији Општине не постоји цистерна
за пијаћу воду (постоје цистерне из којих се становништво може снабдевати са
техничком водом).
Најефикаснији начин начин смањења штетног утицаја од суше на приносе је пре
свега примена система за наводњавање. Копање нових бунара, како у седишту
Општине, тако и у свим другим насељима Општине обезбедиће веће количине воде за
потребе становништва. Набавка додатних цистерни за пијаћу воду омогућиће
становницима у случају рестрикција довољне количине за основне потребе.
Обука становништа за поступање у случају суша. Обезбедити обавештавање
становништва о опасностима и поступању у случају суша.
Применом наведених мера, ризик од суша за општину Пландиште ће се свести
на прихватљив ниво.
1 Превентива
1.1 Стратегије, нормативно уређење, планови
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини
деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог
закона односе се, поред осталог, и на успостављање адекватних одговора на
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничкотехнолошким несрећама – удесима и катастрофама.
На основу процене ризика израдиће се План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који доноси општина Пландиште у складу са Законском регулативом.
1.2 Систем за рану најаву
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су:
 Служба 112,
 органи државне управе,
 полиција,
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 Војска Србије,
 привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у
оквиру своје редовне делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом
и прогнозирањем одређених појава и стања у хидрометеорологији,
сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и радиолошкој
заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.
1.3 Просторно планирање и легализација објеката
Просторно планирање и легализацију објеката врши Општинска управа Општине
Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољопривреду.
При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања
(размештај виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене
зоне, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је
поштовати опште принципе заштите од елементарних непогода и природних
катастрофа, у мери у којој то просторна организација насеља дозвољава.
Општи принципи управљања ризиком од природних непогода и технолошких удеса
односе се на:
планирање и имплементацију мера превенције;
приправност и правовремено реаговање;
санацију последица
Интегрално уређење и заштита угрожених површина на територији општине
Пландиште, које је у складу са концептом одрживог развоја, може се у будућности
постићи адекватном комбинацијом неинвестиционих и инвестиционих радова и мера.
Први корак у примени мера заштите од елементарних непогода (поплава, суша,
земљотрес и сл.) је зонирање подручја према угрожености и утврђивање граница
различитих степена угрожености на терену. У случају заштићених подручја, зонирање
терена према степену потенцијалне опасности, грађевинским прописима треба
предвидети услове изградње објеката, а за постојеће објекте у зони заштите треба
предвидети мере обезбеђења у циљу смањења штета. Са зонирањем терена мора се
упознати јавност, јер постојећи и потенцијални корисници морају познавати степен
угрожености делова терена на коме живе или на коме мисле да граде. Мапе ризика
могу допринети формирању јавне свести о могућностима потенцијалних штета,
вероватноћи појаве, планирање мера заштите и радова, као и утврђивање основа за
примену политике осигурања од елементарних непогода. Неинвестиционе мере
заштите потребно је спроводити кроз следеће фазе:
(а) Почетна фаза у којој се ради на припреми подлога (мапа ризика, планова,
регулативе итд.);
(б) Фаза имплементације неинвестиционих мера у заштити од елементарних
непогода (постављање система за узбуњивање, увежбавање служби и становништва
за понашање у ванредном стању, итд.);
(в) Фаза примене неинвестиционих мера, која подразумева стално критичко
преиспитивање, дораду и унапређење.
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Инвестициони радови и мере подразумевају интегрални систем заштите од
елементарних непогода који би обухватали, поред планираног увођења
неинвестиционих мера заштите, и грађевинске објекте. Полазећи од актуелног стања
(незавршени објекти и/или заклони, неуједначен степен заштите, и сл.) дефинисани су
приоритети инвестиционе изградње који обухватају:
 завршетак започетих објеката;
 радове на реконструкцији или изградњи објеката за заштиту од елементарних
непогода (поплава, радиоактивна загађења ваздуха и сл.) и уређење у
угроженим зонама;
 предвидети мере обезбеђења појединачних или групе објеката (објекте
породичног, вишепородичног становања, објекте индустрије и сл.) у циљу
смањења штета
Адекватна комбинација неинвестиционих и инвестиционих радова и мера треба
да обезбеди квалитетно решење интегралног уређења, заштите и одбране угрожених
површина на територији општине Пландиште. Планирање намене и садржаја простора
и имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање
вероватноће настанка елементарних непогода и могућих последица, а организују се и
спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се односе на:
адекватно просторно планирање и зонирање насеља (одређивање зона
заштите,мудаљеност опасних активности од насеља, планирање одговарајућих
садржаја у циљу спречавања ширења последица од потенцијалних удеса, итд.);
израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
избор и примена технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна
средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.
2. Реаговање
2.1 Стање спремности и капацитета за реаговање
Постојеће снаге и средства на територији општине Пландиште које се могу
ангажовати на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и
животне средине су:
Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште (укупно 13 чланова)
Органи локалне самоуправe
Инспекцијске службe
Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште; јединицу
чини 330 припадника)
Повереници и заменици повереника цивилне заштите (29 повереника и 29
заменика повереника)
Стручно – оперативни тимови
Ватрогасно-спасилачка јединица Пландиште (10 запослених, 2 теренска возила)
Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у Пландишту)
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Правна лица оспособљена за заштити и спасавање (11 оспособљених
предузећа и других правних лица)
Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва
Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја)
Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за
предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у
случајевима догађања неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и
средства Општински штаб за ванредне ситуације Пландиште, ће преко Окружног
штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа ангажовати додатне
снаге и средства са нивоа округа или Републике Србије.
2.2 Спремност капацитета ВСЈ
У случају потребе при настанку пожара, као и спасавања људи и имовине
угрожених пожаром или другим елементарним непогодама интервенисаће Ватрогасно
спасилачка јединица Пландиште.
Ватрогасно спасилачка јединица лоцирана је у Пландишту у улици Карађорђева
бр. 24. Ова јединица располаже са 10 запослних лица опремљених са два теренска
возила и пратећом опремом.
Поред ватрогасно спасилаче јединице, постоји и добровољно ватрогасно
друштво такође лоцирано у Пландишту.
2.3 Спремност капацитета јединица цивилне заштите
На основу члана 96. став 1, 3. и 4. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) Општински штаб за ванредне ситуације је
донео Одлуку о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Приликом образовања јединице цивилне заштите опште намене потребно је испунити
следеће услове:
Командир одељења мора бити обучени припадник цивилне заштите, који
руководи својим одељењем-стручним тимом задуженим за поједину област.
Наређења прима од командира вода и руководиоца кризног штаба, а иста
преноси својим потчињенима. Извештава предпостављене о свим
неправилностима и проблемима са којим се суреће на терену. Непосредно
руководи обученим припадницима приликом извршавања наменских задатака.
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог одељења.
Припадник јединице цивилне заштите је лице које је оспособљено и обучено за
обављање послова која су му поверена. Директно се обраћа прво командиру
одељења ако се сусретне са проблемима на терену. Припадници јединице
цивилне заштите морају поседовати личну карту припадника цивилне заштите.
Евиденцију о издатим личним картама мора водити одговорно лице из кризног
штаба и о томе сачинити извештај надлежном штабу за ванредне ситуације и
МУП РС Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације.
Припадници јединице опште намене цивилне заштите задатке извршавају у
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прописаним униформама, опремљени минималним формацијским средствима,
које обезбеђује предузеће.
Јединица цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и средствима по
материјалној формацији. Набавка средстава и опреме финасира се из буџета
предузећа, тј. града. Опремање јединице цивилне заштите обавиће се према
минимуму опреме за опремање јединица цивилне заштите опште намене који је
сачинио стручни тим МУП Србије Сектора за ванредне ситуације.
У јединице цивилне заштите могу се распоређују здравствено способни
мушкарци и жене који нису војни обавезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене).
Обуку припадника јединице цивилне заштите сачиниће и организоваће кризни
штаб у сарадњи са надлежним штабом за ванредне ситуације, Управом за
ванредне ситуације, у складу са Правилником о обучавању, наставним
плановима и програмима, и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника јединица цивилне заштите. "Службеном гласнику РС",
бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници цивилне заштите обучавају се и
оспособљавају за извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације.
2.4 Обучавање и оспособљавање снага за заштиту и спасавање
Формиране снаге заштите и спасавања, се морају обучити и оспособити за
реализацију мера заштите и спасавања. Обука и оспособљавање се врши према
програму, који израђује стручна служба или екстерно правно лице. Обука се планира и
врши према Правилнику о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите ''Сл лист Р.Србије'' број 8/2013. Потребно је планирати општу обуку у трајању
од 8 часова.
2.4 Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и
друга правна лица која обављају послове у области телекомуникација, рударства и
енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде,
шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања, ветерине и др, а која су
одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног значаја.
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Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
Субјекат
Дом
здравља
Пландиште

«1

Адреса
октобар»

Центар за социјални рад Пландиште
Црвени крст Пландиште
Дом за душевно оболела
лица „1 октобар“ Стари Лец
Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет» Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 13
Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60
Стари Лец, Сутјескабр.
1
Пландиште,
Обилићева бр. 15

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

Пландиште,
Београдски пут бр. 37

ДОО «Полет-Дужине» Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 19

АД «Хајдучица» Хајдучица

Хајдучица, Валентова
бр. 1

АД «Напредак» Пландиште

Пландиште,
Илинденска бр. 2

Ветеринарска станица ДОО „АРС
ВЕТ“

Велика Греда,
Маршала Тита бр. 57

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 34

Задатак-мера цивилне заштите коју
спроводи
-Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених и оболелих
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва и пружање помоћ
- Евакуација становништва
-Збињавање угроженог и настадалог
становништва
- Заштита од подемних вода и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге мере
- Снабдевање становништва
- Евакуација животиња
-Заштита од подемних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од подземних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина, склањање, урбанистичке мере
заштите, одржавање инфраструктуре и друге
мере
-Здравствена заштита животиња
- Асанација терена
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина
- Чишћење снега и снежних наноса и друге
мере

2.6 Стање мобилности везе
Успостављање везе на територији општинe Пландиште омогућено је:
електронском поштом
фиксним и мобилним телефонима
радио везом
СМС порукама.
Систем везе према потреби иновирати у складу са техничким унапређењем
телекомуникационих система и уређаја.
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Снежне мећаве, снежне падавине, наноси и поледице
Снег настаје када се ваздух засити воденом паром при температури нижој од 0°
С. Тада се водена пара кристалише у ситније или крупније пахуљице. При нижој
температури пахуљице су мање. У нашим крајевима снег обично пада при
температури од – 2 °С до + 2 °С.
Снежни наноси настају гомилањем снега што је последица ветра, поред неке
вештачке или природне препреке. Снег се таложи са обе стране препреке, али га има
мање на страни окренутој ветру. Наиме, ветар, својом снагом, набацује снег уз
препреку, а на супротној страни, услед губитка снаге ветра, снег се таложи (у
заветрини).
Последице снега, снежних наноса и лавина. Могу бити, огромне. Снег, поред
рушења објека¬та због оптерећења, може да паралише живот једног насеља како у
односу на комуникације, тако и у погледу снабдевања. У великим градовима снег
паралише саобраћај услед чега настају, велике штете. Снежни наноси могу да изазову
прекид саобраћаја на отвореним друмовима, па тиме прекид рада у индустрији и
другим предузећима.
Период највећих снежних падавина на територији Општине су месеци децембар,
јануар и фебруар.
На основу хидрометеоролошких података и досад стечених искустава у одбрани
од снежних мећава, наноса и поледица на саобраћајницама у општини Пландиште
може се констатовати да елементарна непогода овога типа није до сада обухватала
целу територију Општине, већ само одређене рејоне.
Угроженост од поледица на саобраћајницама на територији општине Пландиште
се најчешће јавља у кривинама на путевима.
Једно од најкритичнијих места је:
1.Пут I реда, Магистрални пут бр.7.1 Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац.
2.Пут II реда, Државни пут бр. 125 Пландиште – Јерменовци и даље ка
територији Алибунара.
И поред редовне заштите путева од снежних наноса може доћи до завејавања
саобраћајница, саобраћајно – транспортних средстава и одређеног степена
угрожености живота и здравља путника који се затекну на путевима. Елементарна
непогода од снежних наноса и поледице је посебно изражена при комбинованој појави
падавина и ветрова.
Угроженост саобраћајница од снежних наноса у општини Пландиште је
евидентна и то у путном саобраћају. Праћењу ове појаве и евидентирању критичних
места на саобраћајницама, а која су посебно значајна на деоници међународног пута и
регионалних путева, треба посветити посебну пажњу. Највећу опасност од снежних
наноса на територији Општине представљају усеци на путевима у правцима који су
управни на правац дејства ветра.
Појава снега и снежних наноса може имати низ негативних последица по
становништво на територији општине Пландиште из следећих разлога:
•долази до отежаног саобраћаја на путним правцима, па и до потпуног прекида
до расчишћавања снега;
•отежани саобраћај или саобраћај у прекиду проузрокује отежано или прекинуто
снабдевање грађана;
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•појавњују се отежани услови здравствене заштите;
•долази до прекида снабдевања струјом, а онда и водом за пиће;
•долази до прекида ПТТ саобраћаја.

Извор ризика – снежне мећаве, наноси и поледица
Извор ризика – суша
Објекти који могу да изазову мултиризик – објетки водоснабдевања
Објекти који могу да изазову мултиризик – електроенергетски објекти,
објекти снабдевања гасом
Објекти који могу да изазову мултиризик – објекти заштите од поплаве
(заштитни насип)
Слика 15. Карта територије општине више или мање угрожена од екстремних
временских појава са објектима који могу да изазову мултиризик
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3.3.2. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА,
КАРТЕ РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ - СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ,
НАНОСИ И ПОСЛЕДИЦА
Табела СЕВП1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ –
ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ-СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ И ПОСЛЕДИЦА
Параметар

Највероватнији нежељени догађај

Радна група

 Снежне мећаве, наноси и поледице.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 На територији општине Пландиште се очекује појава снежних мећава и наноса те
се ова врста опасности мора узети у обзир.

Опасност

Појављивање

 Источни део Војводине, Банат

Просторна димензија

 Општина Пландиште

Интензитет

 Услед ниских температура и обимних снежних падавина обично праћених ветром
долази до стварања наноса на путевим као и штете на електроенергетској мрежи
што за последицу има отежано функционисање саобраћаја и прекиде у
снабдевању електричном енергијом.
 Изложено становништво насеља Стари Лец и Дужине с обзиром на прекиде
снабдевања енергентима у овим насељеним местима.

Време

 Јануар месец.

Ток

 У зимском периоду услед ниских температура и појаве снежних падавина долази
до обуставе саобраћаја у појединим деловима општине услед наноса на
путевима. Снежне мећаве оштећују енергетску мрежу и прекидају снабдевање
електричном енергијом у насељима Стари Лец и Дужине
 Услед нестанка електричне енергије долази до обуставе водоснабдевања и
снабдевања енергентима (гасом).
 Поједини објекти старије градње трпе штету највише на кровној конструкцији
услед тежине снежног покривача
 Отежано функционисање саобраћаја на целокупној територји општине као и пут
из Пландишта према Старом Лецу и Дужинама тешко проходан
 Дежурне екипе након 2 дана успевају да отклоне квар, те се поново успоставља
снабдевање електричном енергијом, водом и гасом у насељу Стари Лец и
Дужине

Трајање

 Снабдевање електричном енергијом, гасом и водом прекинуто је на 2 дана
 Снежне падавине престају након 5 дана

Рана најава

 Догађај је очекиван. Рана најава метеоролошких станица.
 Дежурне екипе су спремно дочекале ситуацију.
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Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

Информисање јавности

Будуће информације

 Локално становништво је припремљено.
 Државни органи су спремно дочекали насталу ситуацију.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 20 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 20 особа је оболело услед ниских температура и нехигијенских услова: 15 из
насеља Дужине, и 5 особа из насеља Стари Лец.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 5.100.000 рсд:
-Укупни трошкови санације штете приватних стамбених објеката од којих: 10
објеката у насељу Дужине, 5 објеката у насељу Стари Лец, износе 5.000.000 рсд.
-Укупни трошкови медицинског збрињавања 20 лица износе 100.000 рсд.
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 2.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације штете електроенергетске инфраструктуре и то:
надземни енергетски водови као и 1 трафостаница у насељу Дужине и 2
трафостанице у Старом Лецу износе 2.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – објекти од
друштвеног значаја нису претрпели штету.
Мултиризик:
 Услед престанка снабдевања електричном енергијом, долази до прекида у
снабдевању водом и гасом локалног становништа
 Прекид саобраћања возила
 Ширење епидемије односно појаве болести услед ниских температура и прекида
у водоснабдевању
 За дати сценарио нема референтних догађаја.
 Радна група је на основу стручне процене и климатских прилика
карактеристичних за територију Баната заључила да је вероватноћа за овакав
сценарио изразито велика
 Републички хидрометеоролошки завод информише јавност о предстојећим
падавинама и снежним таласима
 ЈКП врши информисање локалног становништа о водоснабдевању као и
снабдевању гасом
 Праћење и контрола метеоролошких прилика. Припрема дежурних екипа.
Набавка адекватене механизације за чишћење путева и припрема локалног
становништва и запослених у ЈКП. Без преке потребе обуставити саобраћање
возила.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – снежне мећаве и наноси на територији општине
Пландиште врши се на стурчне процене радне групе и климатских прилика на
територији општине. На територији општине Пландиште као и на територији Баната
честе су појаве снежних мећава. Ова опасност може трајати и до неколико дана и
обично захвата већу површину територије. Овакав догађај спада у догађаје који се
догађају једанпут годишње, те је из тог разлога вероватноћа изразито велика велика.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СЕВП1

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – снежне мећаве и наноси на територији
општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот
и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – снежним мећавама и наносима била би погођена
целокупна територија општине Пландиште. У сценарију за ову врсту опасности,
Снежне мећаве наносе штету електроенергетској мрежи, што за последицу има
привремен прекид у снабдевању електричном енергијом насеља Стари Лец и Дужине.
Због нестанка електричне енергије престаје и снабдевање енергентом гасом али и
водом, те одређени број становника (20) обољева услед ниских температура и
нехигијенских услова. Према томе величина последица је минимална с обзиром на
број угрожених особа.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЕВП1
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – снежних мећава врши се на основу
укупних евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете.
У случају оваквог сценарија могућа су мања оштећења на стамбеним и
инфраструктурним објектима (електроенергетској мрежи). Штета на стамбеним
објектима (15 кућа) износи 5.000.000 рсд. Трошкови за лечење оболелих износе око
100.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд
процењена последица по економију општине је минимална..
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*

Одабрано
СЕВП1

Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је мању
материјалну штету. Највише штете претрпела је електроенергетска инфрастуктура (3
трафостанице као и надземни водови). Процењена штета износи 2.000.000 рсд. С
обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена
последица по друштвену стабилност--критичну инфраструктуру је мала.
Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СЕВП1
X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
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Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
У склопу овог сценарија објекти од јавног друштвеног значаја нису претпели
већу материјалну штету, те нису разматрани кроз овај сценарио.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЕВП1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЕВП1 је низак.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЕВП1 је низак.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СЕВП1 је низак.
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Матрица 6: Укупан ризик
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЕВП1 је низак и самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ И НАНОСИ – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ

Легенда

Простор угрожен
снежним
мећавама и
наносом-низак
ниво ризика
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Табела СЕВП2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА – ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ-СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ
И ПОСЛЕДИЦА
Параметар

Догађај са најтежим могућим последицама

Радна група

 Снежне мећаве, наноси и поледице.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 На територији општине Пландиште се очекује појава снежних мећава и наноса те
се ова врста опасности мора узети у обзир.

Опасност

Појављивање

 Источни део Војводине, Банат

Просторна димензија

 Општина Пландиште

Интензитет

 Услед ниских температура и обимних снежних падавина обично праћених ветром
долази до стварања наноса на путевим као и штете на електроенергетској мрежи
што за последицу има отежано функционисање саобраћаја и прекиде у
снабдевању електричном енергијом.
 Изложено становништво свих насеља општине с обзиром на прекиде снабдевања
енергентима и водом у насељеним местима.

Време

 Фебруар месец.

Ток

 У зимском периоду долази до појаве екстремних снежних падавина и ниских
температура које оштећују енергетску мрежу и прекидају снабдевање
електричном енергијом у већем делу општине
 Услед нестанка електричне енергије долази до обуставе водоснабдевања и
снабдевања енергентима (гасом) и водом у свим појединим насељеним местима.
 Насељена места Хајдучица и Велика Греда остају без електричне енеригје.
 Долази и до прекида талекомуникационих веза у пјединим местима.
 Због екстремено ниских температура водоводне цеви пуцају у поједеним
насељеним местима те долази и до рестрикције воде.
 Кровови на стамбеним објектима старије градње се урушавају услед тежине
снежног покривача.
 Поједина материјалан и културан добра као и установе образовања трпе
материјалну штету.
 Долази до потпуна обуставе саобраћаја.
 Штаб за ванредне ситуације проглашава ванредно стање.
 Велики број путника је остаје завејан у возилима на путу Зрењанин-ПландиштеВршац
 Дежурне екипе излазе на тарен како би очистили путеве и отклонили кварове на
електроенергетској мрежи
 У евакуацији завејаних особа у возилима на путевима помаже војска Србије и
припадници Муп-а.
 Евакуисане су све завејане особе.
 Након 10 дана, снежне мећаве престају и саобраћај се нормализује
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Трајање

 Снабдевање електричном енергијом, гасом и водом прекинуто је на 20 дана
 Снежне падавине непрекидно 10 дана завејавају општину

Рана најава

 Догађај је очекиван. Рана најава метеоролошких станица.
 Дежурне екипе су спремно дочекале ситуацију, али са недовољно људства и
механизације.

Припремљеност

 Локално становништво је припремљено.
 Државни органи нису спремно дочекали насталу ситуацију.

Утицај

Генерисање других
опасности

Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 600 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 300 особа је остало завејано у возилима на путу Зрењанин-ПландиштеВршац. Од 300 особа, 20 особа је затражило медицинску помоћ услед смрзавања.
- 300 особа је затражило медицинску помоћ и то: 50 особа због повреда услед
пада на леду од чега: 20 особа у Пландишту, 10 особа у Хајдучици, 10 у Великој
Греди и 10 у Маргити. Остали број од 250 особа је затражило медицинску помоћ
услед последица прехладе, смрзавања и нехигијенских услова, од чега највећи број
у Великој Греди и 5 особа у насељу Лаудоновац.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 88.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације штете приватних стамбених објеката од којих: 20
објеката у насељу Дужине, 10 објеката у насељу Стари Лец, 5 објеката у насељу
Лаудоновац, 15 објекта у насељу Купиник, 10 објеката у насељу Велики Гај и 10
објеката у Пландишту износе 70.000.000 рсд.
-Укупни трошкови санације штете објеката материјалних и културних добара и
то: Дворац у Хајдучици износе 10.000.000 рсд
-Укупни трошкови медицинског збрињавања 300 лица износе 3.000.000 рсд.
-Укупни трошкови евакуације завејаног становништва износе 5.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 64.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације штете електроенергетске инфраструктуре и то:
надземни електоенергетски водови у дужини од 10 километара, 2 далековода као и
23 трафостанице (10 у Пландишту, 12 у Великој Греди и 1 у Лаудоновцу) износе
50.000.000 рсд
- Укупни трошкови санације штете на водоводној инфраструктури и то: 100
метара цеви у Старом лецу, 200 метара цеви у Дужинама, 300 метара цеви у
Великог Греди износе 10.000.000 рсд
-Укупни трошкови штете на телекомуникационој мрежи и то: станице мобилне
телефоније у насељу Стари Лец и Банатски Соколац износе 2.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете на здравственим објектима и то: амбуланта у
Купинику и амбуланта у Банатском Соколцу износе 2.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – укупни евидентирани
трошкови износе 5.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације објекта образовања и то: основна школа у насељу
Јерменовци и основна школа у насељу Велики Гај износе 5.000.000 рсд.
Мултиризик:
 Престанак снабдевања електричном енергијом, водом и гасом локалног
становништа
 Прекид саобраћања возила
 Ширење епидемије односно појаве болести услед ниских температура и прекида
у водоснабдевању
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Референтни инциденти

Информисање јавности

Будуће информације

 За дати сценарио нема референтних догађаја.
 Радна група је на основу стручне процене и климатских прилика
карактеристичних за територију Баната заључила да је вероватноћа за овакав
догађај занемарљива.
 Републички хидрометеоролошки завод информише јавност о предстојећим
падавинама и снежним таласима
 ЈКП врши информисање локалног становништа о водоснабдевању као и
снабдевању гасом
 Праћење и контрола метеоролошких прилика. Припрема дежурних екипа.
Набавка адекватене механизације за чишћење путева и припрема локалног
становништва и запослених у ЈКП. Без преке потребе обуставити саобраћање
возила.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – снежне мећаве и наноси на територији општине
Пландиште врши се на основу стручне процене радне групе као и климатских
чинилаца за предметну територију. Овакав догађај спада у догађаје који се не догађају
често, и до сада се нису дешавали на територији општине Пландиште. Стога
вероватноћа оваквог догађаја је занемарљива.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СЕВП2

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – снежне мећаве и наноси на територији
општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај има на живот
и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на друштвену
стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – снежним мећавама и наносима била би погођена
целокупна територија општине Пландиште. У сценарију за ову врсту опасности,
Снежне мећаве наносе велику штету електроенергетској мрежи, што за последицу има
привремен прекид у снабдевању електричном енергијом свих насељених места. Услед
прекида снабдевања насеља електричном енергијом долази и до прекида снабдевања
гасом и водом што за последицу има већи број људи којису повређени услед поледице
(50 становника), оних који обољевају услед хладноће и нехигијенских услова (300
становника). Поред тога долази до обуставе саобраћаја али велики број путника
остаје завејан на путу Зрењанин-Пландиште-Вршац (око 300 путника). С обзиром на
број евакуисаних и оболелих особа, последице по живот и здравље људи су озбиљне.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СЕВП2

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – снежних мећава врши се на основу
укупних евидентираних трошкова на територији општине за санирање настале штете.
У случају оваквог сценарија могућа су оштећења на стамбеним објектима,
материјални и културним добрим, инфраструктурним објектима (електроенергетској
мрежи) као и објектима од дрштвеног значаја. Штета на стамбеним објектима (70 кућа)
и материјалним и културним добрима износи 80.000.000 рсд. Трошкови за лечење
оболелих и евакуацију становништва износе 8.000.000 рсд. С обзиром да буџет
општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по економију
општине је катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СЕВП2

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је велика
материјална оштећења. Највише штете претрпела је електроенергетска
инфрастуктура (23 трафостаницa, 2 далековода као и надземни водови). Поред
електроенергетске инфраструктуре и водоводна инфраструкутра је претрепела штету
(око 500 метара цеви) као и телекомуникациона мрежа. Такође, објекти здравствених
установа претрпели су штету. Укупна штета износи 64.000.000 рсд. С обзиром да
буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по
друштвену стабилност-критичну инфраструктуру је катастрофална.
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Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СЕВП2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури

Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
Поред критичне инфраструктуре, објекти од друштвеног значаја попут објекта
школе такође штету. Штета износи 5.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018
годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилностустанове од јавног друштвеног значаја је мала
Последицe по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија
Величина последица

Критеријум*

1

Минимална

<0,5% буџета

2

Мала

0,5-1% буџета

3

Умерена

1-3% буџета

4

Озбиљна

3-5% буџета

5

Катастрофална

>5% буџета

Одабрано
СЕВП2
X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СЕВП2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СЕВП2 је умерен.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СЕВП2 је умерен.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СЕВП2 је низак.
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Матрица 4: друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама од јавног друштвеног значаја
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Низак

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама
од јавног друштвеног значаја СЕВП2 је умерен.
Матрица 5: збирна матрица – ризик по друштвену стабилност
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупан ризик за СЕВП2 је умерен.
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Матрица 3: Укупан ризик
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СЕВП2 је умерен и самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ И НАНОСИ – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ
МОГУЋИМ ПОСЛЕДИЦАМА

Легенда

Простор угрожен
снежним
мећавама и
наносом-умерен
ниво ризика
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3.4 ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ
Територија општине Пландиште је равничарског карактера. Око 0,45 %
територије општине Пландиште налази се под шумама (167 ha) а остало чине
оранице, индустријске зоне и урбана насеља.
Подручје покривено шумама а нарочито квалитетним саставом налази се на
неповољном терену где се тешко ангажују и употребљавају средства за лоцирање и
гашење пожара.
Опасност од избијања пожара који могу попримити карактер елементарне
непогоде је присутна због структуре привреде, велике концентрације запаљивих и
лакозапаљивих материјала, густине изграђености стамбених и других објеката у
насељеним местима као и великих површина засејаних житарицама које су подложне
лаком палењу и брзом ширењу пожара.
Посебна опасност од избијања пожара који може попримити карактер
елементарне непогоде може се очекивати у насељеном месту Пландиште, где је
велика концентрација запаљивих материјала, извршена гасификација, велика густина
изграђености, већег броја објеката које су старијег датума грађени делом од
запаљивог материјала. Опасност је израженија у делу где се врши ускладиштавање
запаљивих течности и делу где су лоцирана, бензинске пумпе и гасне ауто пумпе,
силосима и сушарама у којима увек постоји могућност избијања пожара.
Такође, посебна опасност од пожара ширих размера постоји у време сазревања
и жетве стрних усева на подручју целе Општине, због већих комплекса под овим
усевима и брзог ширења и преношења пожара. У просеку сваке године буде од 5-6
интервенција Ватрогасне спасилачке јединице. Углавном су то пожари који не
изазивају велике материјалне штете уколико се посматра на укупну површину
обрадивог пољопривредног земљишта.
Гашење пожара који могу попримити карактер елементарне непогоде,
претпоставља ангажовање свих снага и средстава са подручја Општине и помоћи
суседних Општина. Изграђеност саобраћајница између суседних Општина је
задовољавајућа што подразумева благовремену интервенцију на гашењу. Проблем
проходности саобраћајница једино може бити изражен у зимском периоду у случају
снежних падавина.
У погледу снабдевања водом за гашење пожара може се дати оцена да на
територији Општине има довољно воде потребне за гашење.
На територији Општине постоји опасност од избијања пожара који могу
попримити карактер елементарне непогоде посебно код:
•Делови општине Пландиште који је гасификован и најгушће насељен;
•Насељених места где је густина изграђености и концентрација запаљивих
материјала велика;
•Објеката предузећа где је велико пожарно оптерећење односно велика
количина ускладиштеног запаљивог материјала, као што су бензинске пумпе,
складишта силоси;
•Жетве стрних усева на подручју целе Општине.
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У случају избијања пожара ширих размера у било ком делу општине Пландиште
по потреби би се ангажовале све снаге и средства професионалне Ватрогасно
спасилачке јединице Пландиште, добровољна ватрогасна друштва са подручја
Општине, а неопходно би било и ангажовање јединица ЦЗ, ватрогасних спасилачких
јединица суседних Општина, а по потреби и Војске Србије.
Опасност од експлозија увек је присутна за територију Општине, посебно знајући
да се на територији Општине налазе складишта лако запаљивих течности (бензинске
пумпе).
Превоз експлозива и експлозивних материја преко територије Општине се врши
друмским саобраћајем уз поштовање свих прописаних мера заштите.
Опасност од експлозија постоји такође у објектима код којих се у технолошком
процесу појављује органска прашина у ваздуху (млинови и силоси и свим мешаонама
сточне хране пољопривредних предузећа).
У случају експлозија у грађевинским објектима лако може доћи до рушења дела
објекта или целог објекта, а друга последица – обавезан пратилац је појава пожара
мањих или већих размера.
Откривање – проналажњење неексплодираних убојних средстава је појава на
територији Општине (заостала неексплодирана убојна средства из првог и другог
светског рата као и из времена НАТО интервенције, или на неки други начин
допремљена на територију Општине). Сва НУМС која се нађу на територији Општине
се обезбеђују од стране МУП – а, а њихово изузимање и уништавање врши екипа за
дезактивирање и уништавање НУМС – а Управе за ванредне ситуације. Уништавање
НУМС – а која могу да се изузму са места проналаска врши се на територији општине
Пландиште, а она која не смеју да се померају и изузимају са места проналаска
уништавају се на месту проналаска уз опсежно спровођење свих мера безбедности.
Опасност од експлозија на територији Општине је пре свега присутна:
•у мрежи гасовода ЈП ''Полет'' и потрошача, услед грешака на дистрибутивној
мрежи;
•приликом транспорта експлозивних и лако запаљивих материја преко подручја
Општине (друмским саобраћајем) и
•у случају лагеровања експлозивних материјала (запаљиве течности, течни
нафтни гас, земни гас и експлозивне прашине).
Као последица горе споменутих опасности може наступити рушење објеката и
појава пожара.
Субјекти у којима постоји опасност од пожара и експлозија
На територији општине Пландиште не постоје типична складишта експлозивног
материјала (војног и цивилног) која би у радикалној мери могла угрозити становништво
и материјална добра. Међутим опасности од могућих експлозија и штетних последица
по становништво и материјална добра не треба занемаривати, јер на територији
општине Пландиште, постоји неколико локација које се могу евидентирати као
простори са могућим, тј. потенцијалним опасностима.
У седишту Општине, односно у насељеном месту Пландиште, тј. изван насеља
налази се бензинска пумпа НИС ПЕТРОЛ-а, на адреси Хајдук Вељка бб, са 5
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резервоара. Капацитет свих 5 резервоара је 190.000 литара (4 х 40.000 литара + 1 х
30.000 литара).
Осим поменуте бензинске пумпе на територији Општине постоји још неколико
локација бензинских пумпи знатно мањих капацитета, које су у власништву правних
лица која се баве пољопривредном производњом. Те пумпе налазе се ван насељених
места.
На територији општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи
гасоводни објекти (МРС и ПП шахте) који је делом у власништу, а делом у закупу ЈП
„Полет“ из Пландишта. Сама дитрибуција природног гаса врши се по свим насељеним
местима општине Пландиште осим у насељу Лаудоновац.
У појединим деловима трасе гасовод пролази поред стамбених објеката у
насељеним местима и постоји потенцијална опасност од акцидента којем је изложено
како људство тако и објекти на тим деловима трасе.
Вероватноћа настанка удеса на разматраним објектима гасовода је мала, јер
при уобичајеном одржавању инсталација, не би требало да дође до квара за
предвиђено време трајања инсталација. Највећу опасност представља људски
фактор.
Од експлозија су угрожени и објекти за складиштење житарица (силоси,
складишта) због стварања велике количине прашине која је у контакту са пламеном
или варницом експлозивна.
Назив

Насеље

Врста производње/
складиште

Капацитет
објеката

Напомена

Силос Пландиште

Пландиште

20.000 тона

Има сушару

Силос
Велика Греда

Велика Греда

10.000 тона

У стечају
Има сушару

Силос
(Горан Агбаба)

Банатски
Соколац

ЗЗ ''Маргита''
Пландиште

Пландиште

Подна складишта

Сва насељена
места у
Општини

Силос за
складиштење
житарица
Силос за
складиштење
житарица
Силос за
складиштење
житарица
Силос за
складиштење
житарица
Складиштење
житарица

1.050 тона
(3 x 350 тона)
600 тона
≈ 50.000 тона

Складишта су
различитих
капацитета

Tabela 19. Преглед складишта (силоси и складишта) и њихових капацитета на
територији оштине Пландиште

Густина насељености
Према попису становништва из 2011. године укупан број становника на
територији општине Пландиште износио је 11.336.
Посебна опасност од избијања пожара и експлозија који могу имати веће
последице по штићене вредности може се очекивати у Пландишту, с обзиром да је у
насељу извршена гасификација као и да се у на улазу у насеље налази бензинска
станица која је удаљена од стамбених објеката неколико стотина метара.
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Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14

Насеље

Број становника

Густина
насељености

Број
домаћинстава

(становника/km2)

( попис из 2011.)

3825

95

1.335

1158

45

422

1150

31

450

963

23

164

147

21

59

160

28

63

497

38

192

272

26

115

516

20

184

905

25

336

924

27

328

238

16

100

560

23

233

21

-

8

( попис из 2011.)
Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Скоколац
Барице
Јерменовци
Маргита
Купиник
Велики Гај
Лаудоновац
Укупно:

11.336

3.989

Табела 20. Број становника по насељима у општини Пландиште
Заштићена материјална и културна добра
На подручју општине Пландиште постоје евидентирана културна добра,
археолошка налазишта и историјски споменици.
Како се дистрибуција гаса врши по свим насељеним местима, постоји могућност
од настанка удеса и тиме и штете по штићене вредности (животе људи, стамбене и
привредне објекте, културна добра).
Могућност генерисања других опасности
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Постоји могућност појаве секундарних експлозија и пожара као последица
експлозије одређених експлозивних материја.

Извор ризика – пожар и експлозија на гасоводној мрежи у насељеним
местима општине Пландиште као и на бензинским станицама и
пољски пожари
Слика 16. Карта територије општине више или мање угрожена од пожара и
експлозије
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3.4.1. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА,
КАРТЕ РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ – ПОЖАРИ И
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ
Табела СПЕ1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ –ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ
Параметар

Највероватнији нежељени догађај

Радна група

 Пожари и експлозије, пожари на отвореном.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Пожари на отвореном, пожар на пољу

Опасност

Појављивање

 Општина Пландиште, јужно од насеља Маргита уз пут Пландиште-Вршац

Просторна димензија

 Пожар је захватио око 5 ha обрадивог земљишта

Интензитет

 Пожар је локализован након 48 часова од стране ватрогасне јединице из
Пландишта и Вршца

Време

 Септембар месец у преподневним часовима
 Узрок: људски немар

Ток

 Услед људског немара долази до пожара на пољу јужно од насеља Маргита уз
пут Пландиште-Вршац
 С обзиром на изузетно топло време и суво растиње брзо долази до ширења
пожара и на остале парцеле
 Пожар захвата и пољопривредне усеве на парцелама уз пут.
 Долази до појаве густог дима, те због неповољних климатских услова и појаве
ветра долази до смањења видљивости што отежава саобраћање на деоници
Пландиште-Вршац
 Услед смањене видљивости због дима долази и до саобраћајне несреће
 Локално становништо угроћено, нарочито у кућама које су лоциране до парцела
захваћених пожаром.
 Локално становништво обавештава ватрогасну јединицу
 ВСЈ Пландиште долази на лице места у року од 15 минута и започиње гашење
пожара
 Акција гашења пожара траје 48 сати

Трајање

 Трајање пожара 48 часова док пожар није потпуно локализован.

Рана најава

 Догађај није очекиван
 Брза реакција ВСЈ Пландиште и ВСЈ Вршац

Припремљеност

 Локално становништво није припремљено.
 Ватрогасна јединица спремно дочекала насталу ситуацију.
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Утицај

Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 50 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 10 особа је претрпело тешке телесне повреде услед саобраћајне несреће на
излазу из насеља Маргита, док је 40 особа у насељу Маргита евакуисано из кућа које
се налазе у непосредној близини пожара. 10 повређених особа због тешких телесних
повреда превежено је у медицинску установу у Вршцу
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 17.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете на пољопривредним усевима и то: 5 хектара под
кукурузом износе 10.000.000 рсд
-Укупни трошкови медицинског лечења 10 лица износе 3.000.000 рсд.
-Укупни штета на возилима и то: 5 оштећених возила 4.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност– објекти критичне инфраструкутре као и објекти од
јавног друштвеног значаја нису претрпели штету.

Генерисање других
опасности

Мултиризик:
 Вероватноћа појаве мултиризика сведена је на минимум
 Прекид саобраћања возила на предметној деоници

Референтни инциденти

 Референтних догађаја за дати сценарио, где се јављају и последице по живот и
здравље људи за теритроију општине Пландиште, нема. Ипак, појава пожара на
пољима је честа појава и само и току 2018 године због пожара на пољима
интервенисала је ватрогасна јединица 5-6 пута.
 Радна група је на основу стручне процене као и просечног броја пожара на
пољима широм територије општине закључила да су сценарији са оваквим
исходима и последицама по живот и здравље људи сасвим могући, те да је
вероватноћа велика.

Информисање јавности

Будуће информације

 Штаб за ванредне ситуације обавештава локално становништво о могућем
ширењу пожара
 Правовременим апелима пољопривредницима о забрани паљења жетвених
остатака. Редовна контрола и кажњавање свих који изазивају општу опасност.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
пожара у едукацији али и набавци одговарајуће опреме.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – пожари и експлозије, пожари на отвореном на
територији општине Пландиште врши се на основу стручне процене радне групе али и
бројем интервенција ватрогасних јединица. На територији општине Пландиште честе
су појаве пожара на пољима, додуше без последица по живот и здравље људи.
Међутим, Ова опасност може трајати и до неколико дана и угрозити и ширу територију
општине али и довести до озбиљних саобраћајних незгода. Овакав догађај спада у
догађаје који често догађају, те је из тог разлога вероватноћа велика.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Учесталост
1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

Одабрано
СПЕ1

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – пожари и експлозије, пожари на
отвореном на територији општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај
штетни догађај има на живот и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште
као и на друштвену стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – пожари и експлозије, пожари на отвореном угрожено је
локално становништво. У сценарију за ову врсту опасности, пожари на отвореном
наносе штету првенствено пољопривредним усевима. Међутим, услед опаности од
ширења пожара и на објекте у непосредној близини долази до појаве панике међу
локалним становништвом. Затим, као продукт сагоревања јавља се густ дим који
представља опасност за возаче. Због густог дима на саобраћајници долази до
саобраћајне несреће услед чега је повређено 10 особа. Поред тога, евакуише се и
локално становништво чије куће се налазе у близини парцела које је ватра захватила.
Број евакуисаних износи 40.
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Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СПЕ1
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи

Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – пожари и експлозије, пожари на
отвореном врши се на основу укупних евидентираних трошкова на територији општине
за санирање настале штете. У случају оваквог сценарија очекивана је штета на
усевима (око 5 ha под усевима) као и на возилима која су учествовала у саобраћајној
незгоди (5 возила). Трошкови штете на усевима износе 10.000.000 рсд. Трошкови
штете на возилима износе 4.000.000 рсд. Трошкови за лечење повређених износе
3.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд
процењена последица по економију општине је мала.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СПЕ1

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност
У склопу овог сценарија критична инфраструктура као и установе/грађевине од
јавног друштвеног значаја нису претпеле материјалну штету, те нису разматране
последице по друштвену стабилност.
.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СПЕ1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

Низак

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СПЕ1 је умерен
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1
2

Занемарљива

1

Низак

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

Минимална

X

Велика

2

Средња

Мала

Мала

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СПЕ1 је умерен.

Матрица 3: Укупан ризик
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

Низак

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СПЕ1 је умерен самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ – НАЈВЕРОВАТНИЈИ
НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ

Легенда

Простор угрожен
пожаром и
експлозијом и
пожаром на
отвореномумерен ниво
ризика
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Табела СПЕ2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА - ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ
Параметар

Радна група
Опасност

Догађај са најтежим могућим последицама
 Пожари и експлозије, пожари на отвореном.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Пожар и експлозија на гасоводној мрежи

Појављивање

 Општина Пландиште, насеље Пландиште

Просторна димензија

 Централни део насеља Пландиште

Интензитет

 Гасоводна мрежа ниског притиска у насељу Пландиште
 Експлозија и пожар на гасоводу у централном делу насеља

Време

 Септембар месец, преподневни часови
 Узрок: приликом радова на санацији водоводне мреже, услед земљаних радова,
долази до оштећења гасоводне мреже и цурења гаса у централном делу насеља

Ток

 Приликом радова на санацији водоводне мреже, у току земљаних радова, долази
до оштећења гасоводне мреже и цурења гаса у околину
 Услед квара на детектору притиска у мрежи као и квара на сигурносним
вентилима, изостаје дојава и затварање гаса на тој деоници
 Непажљивим руковањем механизацијом запосленог приликом извођења
земљаних радова долази до стварања варнице која пали смешу гас-ваздух која
достиже експлозивну концентрацију
 Долази до екплозије, повреде људства у околини, као и оштећења објеката дуж
гасоводне мреже на потезу од 500 метара
 Уз екплозију долази и до појаве пожара који захвата околне објекте
 ВСЈ Пландиште брзо реагује и излази на место несреће и започиње гашење
пожара
 Услед експлозије долази и до прекида снабдевања електричном енергијом, водом
и гасом локалног становништва.
 Због детонације долази до појаве панике међу локалним становништвом.
 Акција гашења пожара траје 10 часова
 Повређени се транспортују до здравствене установе и збрињавају

Трајање

 Трајање експлозије неколико секунди
 Експлозија утиче на стварање страха међу људима што може довести до развоја
панике и секундарног повређивања
 ВСЈ Пландиште потребно је 10 часова да угасе пожар на околним објектима.

Рана најава

 Догађај није очекиван.
 Отказ система за детекцију и дојаву цурења гаса као и сигурносним вентилима.
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Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

Информисање јавности

 Радници који раде на санацији су неприпремљени за одговор на удес у случају
експлозије гаса
 Ватрогасна јединица правовремено реаговала.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 1.000 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 900 особа је евакуисано из зоне опасности, тачније централног дела
Пландишта.
-90 особа је повређено од тога: 60 лакше, док је 30 претрпело тешке телесне
повреде. Повређене особе су збринуте у здравственим установама.
-10 особа је страдало.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 146.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације штете на стамбеним објектима и то: 100 објеката
износе 100.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете на материјалним и културним добрима:
зграда Суда у Пландишту и зграда Скупштине општине износе 30.000.000 рсд
-Укупни трошкови лечења и збрињавања повређених и то: 90 лица износе
5.000.000 рсд
-Укупни трошкови евакуације становништва, њих 900 износе 1.000.000 рсд.
-Укупни штета на возилима и то: 15 оштећених возила 10.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 51.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете на водоводној инфраструктури и то: 400 метара цеви
износе 2.000.000 рсд
-Укупни трошкови штете на гасоводној инфраструктури и то: 500 метара цеви
износе 3.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације електроенергетске инфраструктуре и то: 10
трафостаница, 20 бандера и 1 километар надземних водова износе 30.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације путне инфраструктуре и то: 500 метара 15.000.000
рсд
-Укупни трошкови санације штете на објекту здравствене установе износе
1.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – укупни евидентирани
трошкови износе. 2.000.000 рсд :
-Укупни трошкови санације објеката предшколског и школског васпитања и то:
основна школа и вртић у Пландишту износе 2.000.000 рсд
Мултиризик:
 Престанак снабдевања електричном енергијом, водом и гасом локалног
становништа
 Могућност настанка пожара
 Опасност од рушења суседних објеката
 Нема референтних догађаја. Слични инциденти се нису догађали на територји
општине Пландиште.
 Радна група је на основу стручне процене закључила да су сценарији са оваквим
исходима и последицама изразито ретки, односно да је вероватноћа догађаја
оваких размера зенемарљива.
 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – локална самоуправа
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Будуће информације

 Правовременим обукама запослених, упознавањем са опасностима од пожара и
експлозије, спровођењем превентивних мера заштите од пожара и екплозије, као
и заменом старих челичних цеви, врло је вероватно да се наведени догађаји могу
спречити
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – пожари и експлозије, пожари на отвореном на
територији општине Пландиште врши се на основу стручне процене радне групе. У
свету је забележно неколико акцидената на гасоводној мрежи као и на територији
Србије. Међутим, на територији општине Пландиште нису се догађали акциденти ових
размера, те је и вероватноћа догађаја оваквих инцидената је занемарљива.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СПЕ2

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – пожари и експлозије, пожари на
отвореном на територији општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај
штетни догађај има на живот и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште
као и на друштвену стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – пожари и експлозије, пожари на отвореном угрожено је
локално становништво. У сценарију за ову врсту опасности, експлозије наносе штету
како становништву тако и објектима у окружењу. С обзиром да се акцидент десио у
центру насеља Пландиште, где се очекује већи број људи, услед појаве експлозије и
пожара угрожено је 1000 особа, од којих је 900 евакуисано, 60 је лакше повређено, 30
теже повређено, док је 10 особа страдало. Према томе последице по живот су
катастрофалне.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СПЕ2

X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – пожари и експлозије, пожари на
отвореном врши се на основу укупних евидентираних трошкова на територији општине
за санирање настале штете. У случају оваквог сценарија могућа су велика оштећења
на објектима (стамбеним објектима, објектима од друштвеног значаја), материјалним и
културним добрима, као и на критичној инфраструктури (путној, енергетској,
водоводној). Штета на објектима (100 објеката) као и материјалним и културним
добрима (зграда Суда у Пландишту и зграда Скупштине општине) износи 130.000.000
рсд. Трошкови лечења повређених као и евакуације износе 6.000.000 рсд. С обзиром
да буџет општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по
економију општине је катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*
Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

Одабрано
СПЕ2

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је такође значајна
материјална оштећења. Највише штете претрпела је гасоводна и водоводна мрежа
(дошло је до оштећења око 1000 метара цеви), електроенергетска инфраструктура (10
трафостаница,20 бандера и километар надземних водова) путна инфраструктура (500
метара пута). Такође и објекти здравствене заштите претрпели су штету. Процењена
штета износи 51.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину износи
545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилност-критичну
инфраструктуру је умерена
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Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СПЕ2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури

Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
Поред критичне инфраструктуре, објект друштвеног значаја школа и вртић у
Пландишту претрпели су штету у износу од 2.000.000 рсд. С обзиром да буџет
општине за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по друштвену
стабилност-установе од јавног друштвеног значаја је минимална.
Последицe по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија
Величина последица

Критеријум*

1

Минимална

<0,5% буџета

2

Мала

0,5-1% буџета

3

Умерена

1-3% буџета

4

Озбиљна

3-5% буџета

5

Катастрофална

>5% буџета

Одабрано
СПЕ2
X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СПЕ2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СПЕ2 је умерен.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СПЕ2 је умерен.
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СПЕ2 је умерен.
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Матрица 4: друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама од јавног друштвеног значаја
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама
од јавног друштвеног значаја СПЕ2 је низак.
Матрица 5: збирна матрица – ризик по друштвену стабилност
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

1
1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

Минимална

Низак

Велика

2

Умерен

Средња

Мала

X

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупан ризик за СПЕ2 је умерен.
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Матрица 6: Укупан ризик
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СПЕ2 је умерен самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ
СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ ПОСЛЕДИЦАМА

Легенда

Простор угрожен
техничко
технолошким
несрећамаумерен ниво
ризика
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3.5 ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ
Списак правних лица која се баве производњом, складиштењем, транспортом
и продајом опасних материја
ЈП „Полет“ врши дистрибуцију гаса ка потрошачима у општини Пландиште путем
гасоводне мреже.
НИС ПЕТРОЛ преко своје мреже бензинских станица врши продају горива и на
територији општине Пландиште на самом улазу у насеље Пландиште у улици Хајдук
Вељка бб. Капацитет свих резервоара (5) на предметној локацији је 190.000 литара
Број, врста и величина привредних објеката и постројења у којима се
производне, користе и складиште опасне материје
На територији општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи
гасоводни објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине
Пландиште врши ЈП „Полет“ из Пландишта.
Гасификација је извршена у свим насељеним местима општине Пладниште осим
насеља Лаудоновац.
Свака диструбутивна мрежа на улазу има регулациону станицу на којој се
регулише радни притисак у мрежи. Пројектовани притисак је до 4 бар, радни је 0,6-1
бар који је довољан с обзиром на потрошњу,а одржава се на најнижој потребној
вредности ради што мањих губитака због постојања могућности евентуалних хаварија
на мрежи услед дејства спољних утицаја, приликом раскопавања за постављање
инфраструктуре, дејства корозије на местима оштећења челичних цеви.
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Насеље
Пландиште
Велика Греда
Хајдучица
Стари Лец
Дужине
Марковићево
Милетићево
Банатски Скоколац
Барице
Јерменовци

Дужина
(km)

Капацитет
(m3/h)

Година изградње

Година пушт. у рад

61

3.500

1952

1954

26,4

1.750

1952

1954

22,3

773

1988

1988

7,5

300

1989

1989

6,7

250

1990

1991

5,6

250

1990

1991

13,1

500

1990

1991

8,7

250

1990

1991

10,3

400

1991

1991

11,2

700

1990

1990

199

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Планд иште

11.
12
13.

Маргита

12,4

700

1990

1990

9,8

500

1990

1991

13,9

500

1991

1991

208,9

10.373

Купиник
Велики Гај
Укупно:

Табела 21. Дистрибутивна мрежа
НИС ПЕТРОЛ поседује бензинску која се налази на самом улазу у насеље
Пландиште у улици Хајдук Вељка бб. На предметној локацији се налази укупно 5
резервоара капцитета (4 х 40.000 литара + 1 х 30.000 литара).
Количина и врста опасних материја у постројењима и објектима
Опасне материје које су присутне на територији општине:
Назив опасне материје

Хемијски назив

CAS/UN

Природни гас

смеша лаких угљоводоника

8006-14-2/1971

Течни хлор

натријум хипохлорит

7681-52-9

Гасни хлор

хлор

7782-50-5

Евро дизел

моторни безнин

68334-30-5

Безоловни моторни бензин

моторни безнин

86290-81-5

ТНГ

течни нафтни гас

68476-85-7

Табела 22. Листа опасних материја
Природни гас – природни гас се преко МРС станица дистрибуира до потрошача по свим
насељеним местима.
Укупни капацитет дистрибутивне мреже је 10.373 m3/h.
Течни хлор – натријум хипохлорит користи се као дезинфекционо средство приликом
припреме воде за пиће у свим насељеним местима осим у Пландишту. Утрошена
годишња количина износи 1200 kg.
Гасни хлор – гасни хлор се користи за дезинфекцију воде за пиће у насељу Пландиште.
Утрошена годишња количина износи 450 kg.
Укупни капацитет резервоара на бензинској станици у Пландишту износи 190.000 литара .

Удаљеност од објеката у окружењу узимајући у обзир врсту насеља, густину
насељености, привредне и повредиве објекте, културна и материјална добра и др.
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као и карактеристике територије укључујући поштовање предвиђених мера
заштите у урбанистичким плановима и грађењу, угроженост прекограничним
ефектом
С обзиром да се гасоводна као и водоводна мрежа распростире по свим
насељеним местима постоји могућност да услед техничко технолошке нсереће дође
до настанка удеса а тиме и штете по штићене вредности (животе људи, стамбене и
привредне објекте, културна добра).
Бензинска станица НИС ПЕТРОЛА лоцирана је на улазу у насеље Пландиште и
од првих кућа удањена око 200 метара. У близини бензинске станице се налази и
мотел „Платан“.
Истицање опасних материја (цевоводи)
Истицање опасних материја могуће је на цевоводима у којима се опасне
материје (природни гас) транспортују до крајњих потрошача. Техничко технолошки
удеси могу да се десе и као последица истакања течног хлора из резервоарских
танкова. Поред тога до несреће може доћи и приликом транспорта запаљивих
течности (горива) цистернама као и приликом претакања, односно пуњења резервоара
на безинским станицама.
Могућност генерисања других опасности
Могућност генерисања других опасности као последица техничко технолошке
несреће је извесна с обзиром на састав опасне материје (природни гас) који у
одређеној смеши са ваздухом може да експлодира као и запаљивих течности (бензин
и дизел) а који су обрађени под тачком Пожари и експлозије. Такође техничко
технолошке несреће у водоснабдевању могу као опасност генерисати и појаву
загађења воде односно појаве епидемије или пак услед квара на црпним пумпама и
агрегатима делимични или потпуни прекид снабдевања водом.
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Извор ризика – техничко технолошке несреће на гасоводној мрежи и
водоводној мрежи као и на бензинској станици
Објекти који могу да изазову мултиризик – објетки водоснабдевања
Објекти који могу да изазову мултиризик – објекти снабдевања
енергентима (гас) и бензинска станица
Слика 17. Карта територије општине више или мање угрожена од техничко
технолошких нестећа
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3.5.1. СЦЕНАРИЈИ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, МАТРИЦЕ РИЗИКА,
КАРТЕ РИЗИКА ЗА ИНДЕНТИФИКОВАНУ ОПАСНОСТ – ТЕХНИЧКО
ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ
Табела СТТН1. СЦЕНАРИО ЗА НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ –ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ
Параметар

Највероватнији нежељени догађај

Радна група

 Техничко технолошке несреће.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Експлозија и пожар на бензинској станици

Опасност

Појављивање

 Општина Пландиште, улаз у насеље Пландиште

Просторна димензија

 Простор бензинске станице НИС Петрол и околина

Интензитет

 Експлозија цистерне и резервоара са течним гасом и појава пожара

Време

 Мај месец
 Узрок: приликом пуњења резервоара течним гасом из цистерне дошло је до
експлозије а затим и пожара на бензинској станици

Ток

 Приликом редовног пуњења резервора за течни гас из цистерне дошло је до
експлозије и појаве пожара на бензнској станици.
 Услед несмотрености и људског фактора дошло је до цурења гаса из цистерне.
 У непосредној близини вршили су се радови на редовном одржавању објекта.
 Том приликом дошло је до појаве варнице која пали течни гас и долази до снажне
експлозије праћене пожаром
 Од силине детонације возач цистерне и радник на одржавању страдају на лицу
места док је 20 људи који су се налазили у околини повређено.
 Услед експлозије попуцала су стакла на околним објектима и објекту бензинске
станице
 Убрзо пожар захвата и објекат бензинске станице
 Радници на пумпи брзо позивају ватрогасну јединцу
 ВСЈ Пландиште у року од 3 минута стиже на лице места и почиње са гашењем
пожара
 Пожар је након 2 часа локализован

Трајање

 Трајање експлозије неколико секунди
 Експлозија утиче на стварање страха међу људима што може довести до развоја
панике и секундарног повређивања
 Реална оштећења како на објекту бензинске станице тако и на околним објектима

Рана најава

 Догађај није очекиван
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Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

 Радници који раде на одржавању су неприпремљени за одговор на удес у случају
експлозије
 Ватрогасна јединица спремно дочекала ситуацију и брзо реаговала.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 22 особе. Од укупног броја
угрожених:
- 20 особа је лашке повређено и затражило медицинску помоћ.
-2 особа су страдале.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 36.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете на објекту бензинске станице износе 30.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете на околним објектима и то: 5 објеката , износе
500.000 рсд
-Укупни трошкови лечења и збрињавања повређених и то: 20 лица, износе
500.000 рсд
-Укупни штета на возилима и то: 5 оштећених возила 5.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 3.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације електроенергетске инфраструктуре и то: 1
трафостаница и 2 бандере износе 3.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – објекти од јавног
друштвеног значаја нису претрпели штету.
Мултиризик:
 Опасност од ширења пожара
 Опасност од рушења суседних објеката услед ударног таласа експлозије
 Опасност од повређивања запослених и околног становништва
 Нема референтних догађаја. На територији општине Пландиште нису се догађали
слични инциденти.
 Радна група је на основу стручне процене закључила да су сценарији са оваквим
исходима и последицама могући, односно закључује да је вероватноћа појаве
инцидената оваких размера средња.

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – локална самоуправа

Будуће информације

 Правовременим обукама запослених, упознавањем са опасностима од пожара и
експлозије, спровођењем превентивних мера заштите од пожара и екплозије, као
и заменом старих челичних цеви, врло је вероватно да се наведени догађаји могу
спречити
 Јачањем капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
технолошких удеса у едукацији али и набавци одговарајуће опреме.
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – техничко технолошке несреће на територији
општине Пландиште врши се на основу стручне процене радне групе. На територији
општине Пландиште нису се догађали акциденти ових размера. Међутим, постоји
вероватноћа да се овакав догађај догоди у периоду од 2 до 20 година уколико се
занемаре превентивне мере.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СТТН1

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – техничко технолошке несреће на
територији општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај
има на живот и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на
друштвену стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – техничко технолошке несреће угрожени су запослени на
бензинској станици као и околно становништво. У сценарију за ову врсту опасности,
експлозија наносе штету објектима у окружењу и угрожавају животе људи који се
затекну у околини. С обзиром да се акцидент десио на улазу у насеље Пландиште на
бензинској станици, где се не очекује већи број људи, услед појаве експлозије и
пожара угрожено је 22 особа, од којих је 20 је лакше повређено, док су 2 особе
страдале. Према томе последице по живот су минималне.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СТТН1
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи

205

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Планд иште

Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – техничко технолошке несреће врши се на
основу укупних евидентираних трошкова за санирање настале штете. У случају
оваквог сценарија процењена штета на објектима (5 објеката претрпело штету
укључујући и објекат бензинске станице) износи 30.500.000 рсд. Поред објеката штету
је претрпело и 5 возила која су се задесила у близини, и она износи око 5.000.000 рсд.
Трошкови лечења повређених износе 500.000 рсд. С обзиром да буџет општине за
2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по економију општине је
умерена.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*

Одабрано
СТТН1

Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструктура
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је мања
оштећења. Штету је претрпела електроенергетска инфраструктура (1 трафостаница)
као и 2 бандере. Процењена штета износи 3.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине
за 2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по друштвену
стабилност-критичну инфраструктуру је минимална.
Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СТТН1
X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
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Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
У склопу овог сценарија објекти од јавног друштвеног значаја нису претпели већу
материјалну штету, те нису разматрани кроз овај сценарио.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СТТН1

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СТТН1 је низак
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Велика

Минимална

Умерен
Низак

Средња

2

Мала

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СТТН1 је висок
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1

5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

X

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СТТН1 је низак.
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Матрица 6: Укупан ризик
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Низак

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СТТН1 је умерен самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ – НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ
ДОГАЂАЈ

Легенда

Простор угрожен
техничко
технолошким
несрећамаумерен ниво
ризика
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Табела СТТН2. СЦЕНАРИО НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МОГУЋИМ
ПОСЛЕДИЦАМА –-ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ
Параметар

Радна група
Опасност

Догађај са најтежим могућим последицама
 Техничко технолошке несреће.
 Тим за процену угрожености општине Пландиште у сарадњи са стручним тимом
по Решењу председника општине.
 Појава квара на мерно-регулационој станици Велика Греда

Појављивање

 Општина Пландиште, насеље Велика Греда

Просторна димензија

 Западни део насеља Велика Греда, улаз у насеље

Интензитет

 Квар на мерно-регулационој станици Велика Греда
 Истицање гаса и стварање експлозивне смеше ваздух-гас и појава експлозије уз
појаву пожара и летећих фрагмената у зони од 300 м од самог извора.

Време

 Март месец
 Узрок: квар на мерно-регулационој станици за резултат има појаву пукотине и
истицање гаса у околину

Ток

 Услед квара на мерно-регулационој станици и редовног одржавања долази до
цурења гаса
 Истицање гаса није детекотвано и уз заказивање сигурносних вентила затварање
протока гаса на предметној деоници није извршено.
 Услед обимнијег истицања гаса долази до стварања експлозивне смеше ваздухгас и до паљења и експлозије
 Услед експлозије долази до појаве ударног таласа, летећих фрагмената и појаве
пожара који наносе штету људству и објектима у широј зони.
 Услед екплозије страдало је 5 радника док је 10 повређено.
 Експлозија захвата гасоводне цеви испуњене гасом у правцу насеља.
 О експлозији се обавештавају дежурни радници који одмах по сазнању затварају
довод гаса на на предметној деоници и излазе на терен.
 Пожар избија на мерно-регулационој станици и брзо захвата и околно растиње
 О акциденту се обавештава и ватрогасна јединица која излази на терен и
започиње акцију гашења пожара.
 Током акције гашења пожара долази до накнадних експлозија гаса које су погубне
за двојицу ватрогасаца
 Како је у питању велики пожар акција гашења се прикључује и ватрогасне
јединице из суседних општина
 Након 10 часова пожар је локализован.

Трајање

 Трајање експлозије неколико секунди
 Експлозија утиче на стварање страха међу људима што може довести до развоја
панике и секундарног повређивања
 Избијање пожара на околним објектима
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 Реална су оштећења на околним објектима

Рана најава

Припремљеност

Утицај

Генерисање других
опасности

Референтни инциденти

 Догађај није очекиван.
 Детекција пада притиска у гасоводној мрежи заказала, као и сигурносни вентили.

 Радници који раде на отклањању квара су неприпремљени за одговор на удес у
случају експлозије гаса
 Ватрогасна јединица припремљена.
Утицај на штићене вредности:
 Живот и здравље људи – угрожено је укупно 102 особа. Од укупног броја
угрожених:
- 85 особа у Великој Греди је услед панике евакуисано
-10 особа је теже повређено и захтевало медицинску помоћ.
-7 особа је страдало.
 Економија/екологија – укупни евидентирани трошкови износе 107.000.000 рсд:
-Укупни трошкови штете на објекту мерно-регулационе станице износе
100.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете на околним објектима и то: 10 објеката ,
износе 1.000.000 рсд
-Укупни трошкови лечења и збрињавања повређених и то: 10 лица, износе
1.000.000 рсд
-Укупни штета на возилима и то: 5 оштећених возила 5.000.000 рсд.
 Друштвена стабилност-критична инфраструкутра – укупни евидентирани
трошкови износе 85.000.000 рсд:
-Укупни трошкови санације електроенергетске инфраструктуре и то: 1
трафостаница 5.000.000 рсд
-Укупни трошкови санације штете на гасоводној мрежи и то: мерно-регулациона
станица (машинска опрема) и гасовод (500 метара) износе 80.000.000 рсд
 Друштвена стабилност-објекти од друштвеног значаја – објекти од јавног
друштвеног значаја нису претрпели штету.
Мултиризик:
 Престанак снабдевања електричном енергијом, водом и гасом локалног
становништа
 Могућност настанка пожара
 Опасност од рушења суседних објеката
 Нема референтних догађаја. На територији општине Пландиште нису се догађали
слични инциденти.
 Радна група је на основу стручне процене закључила да су сценарији са оваквим
исходима и последицама ретки, односно закључује да је вероватноћа појаве
инцидената оваких размера зенемарљива

Информисање јавности

 Постоји правовремено и прецизно информисање јавности – локална самоуправа

Будуће информације

 Правовременим обукама запослених, упознавањем са опасностима од пожара и
експлозије, спровођењем превентивних мера заштите од пожара и екплозије, као
и заменом старих челичних цеви, врло је вероватно да се наведени догађаји могу
спречити
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Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја – техничко технолошке несреће на територији
општине Пландиште врши се на основу стручне процене радне групе. На територији
општине Пландиште нису се догађале несреће оваквих размера. Вероватноћа
догађаја оваквих инцидената је занемарљива.
Вероватноћа или учесталост
Категорија

Квалитативно

Вероватноћа

1

Занемарљива

<1%

2

Мала

1-5 %

3

Средња

6-50 %

4

Велика

51-98%

5

Изразито велика

>98 %

Одабрано

Учесталост

СТТН2

1 догађај у 100
година и ређе
1 догађај у 20 до 100
година
1 догађај у 2 до 20
година
1 догађај у 1 до 2
година
1 догађај годишње и
чешће

X

Табела за исказивање вероватноће

Процена последица
Процена последица штетног догађаја – техничко технолошке несреће на
територији општине Пландиште врши се на основу ефеката које овај штетни догађај
има на живот и здравље људи, економију – буџет општине Пландиште као и на
друштвену стабилност.
Процена последица по живот и здравље људи
Ванредним догађајем – пожари и експлозије, пожари на отвореном угрожено је
локално становништво. У сценарију за ову врсту опасности, техничко технолошке
несреће наносе штету како становништву тако и објектима у окружењу. С обзиром да
се акцидент десио у на мерно-регулационој станици и гасоводној мрежи код насеља
Велика Греда, услед појаве експлозије и пожара угрожено је 102 особе, од којих је 80
евакуисано, 10 је теже повређено, док је 7 особа страдало. Према томе последице по
живот су мале.
Последице по живот и здравље људи
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<50

2

Мала

50-200

3

Умерена

201-500

4

Озбиљна

501-1.500

5

Катастрофална

>1.500

Одабрано
СТТН2
X

Табела исказивања последица по живот и здравље људи
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Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – пожари и експлозије, пожари на
отвореном врши се на основу укупних евидентираних трошкова на територији општине
за санирање настале штете. У случају оваквог сценарија могућа су оштећења на
стамбеним објектима (10 стамбеним објекта), као и на критичној инфраструктури
(енергетској и гасоводној). Укупна штета на стамбеним објектима и критичној
инфраструктури износи 107.000.000 рсд. Штета на возилима износи 5.000.000 рсд.
Трошкови лечења повређених износе 1.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за
2018 годину износи 545.441.645 рсд процењена последица по економију општине је
катастрофална.
Последице по економију/екологију
Категорија

Величина последица

1

Минимална

2

Мала

3

Умерена

4

Озбиљна

5

Катастрофална

Критеријум*

Одабрано
СТТН2

Чији износ
прелази 1%
буџета
Чији износ
прелази 3%
буџета
Чији износ
прелази 5%
буџета
Чији износ
прелази 10%
буџета
Чији износ
прелази 15%
буџета

X

Табела исказивања последица по економију/екологију
Процена последица по друштвену стабилност-критична инфраструкутра
У склопу овог сценарија критична инфраструктура претрпела је значајна
материјална оштећења. Највише штете претрпела је гасоводна (комплкс мернорегулационе станице) као и електроенергетска инфраструктура (1 трафостанице)
Процењена штета износи 85.000.000 рсд. С обзиром да буџет општине за 2018 годину
износи 545.441.645 рсд процењена последица по друштвену стабилност-критичну
инфраструктуру је катастрофална.
Последицe по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Категорија

Величина
последица

Критеријум*

1

Минимална

<1% буџета

2

Мала

1-3% буџета

3

Умерена

3-5% буџета

4

Озбиљна

5-10% буџета

5

Катастрофална

>10% буџета

Одабрано
СТТН2

X

Табеле за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална
штета на критичној инфраструктури
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Процена последица по друштвену стабилност-установе од јавног значаја
У склопу овог сценарија објекти од јавног друштвеног значаја нису претпели
већу материјалну штету, те нису разматрани кроз овај сценарио.
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Матрице ризика
Нивои ризика који су коришћени у изради матрица дати су у доњој табели:
Веома висок
(црвена
Висок (наранџаста)

Неприхватљив
Неприхватљив

Умерени (жута)

Прихватљив

Низак (зелена)

Прихватљив

Након сваке израђене матрице извршено је вредновање ризика. Сврха вредновања ризика је
припрема основе за одлучивање о важности појединих ризика, односно да ли ће се специфични
ризик прихватити или ће се предузимати одређене мере како би се умањио. На крају групе
матрица за обрађени сценарио извршено је вредновање укупног ризика.

Матрице ризика за сценарио СТТН2

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
5

Веома висок

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

1

2

3
4
Вероватноћа

5
Изразито велика

1

Низак

Велика

Минимална

X

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Ризик по живот и здравље људи СТТН2 је низак.
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Матрица 2: Ризик по економију/екологију
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по економију/екологију СТТН је умерен
Матрица 3: друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Веома висок

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

Озбиљна
Умерена

X

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној инфраструктури
СТТН2 је умерен.
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Матрица 6: Укупан ризик
5

Озбиљна

4

Веома висок
X

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5
Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

Укупан ризик за сценарио СТТН2 је умерен самим тим ПРИХВАТЉИВ.
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КАРТА РИЗИКА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ
МОГУЋИМ ПОСЛЕДИЦАМА

Легенда

Простор угрожен
пожаром и
експлозијом и
пожаром на
отвореномумерен ниво
ризика
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4.ЗАКЉУЧАК
На основу критеријума за индетификацију и прелиминарну анализу величине
потенцијалних опасности и процене ризика, извршено је рангирање потенцијалних
опасности на територији општине Пландиште:
 Земљотреси
 Поплаве
 Екстремне временске појаве
 Пожари и експлозије, пожари на отвореном
 Техничко технолошке несреће
Сценарио
СЗ1 (Земљотрес)
СЗ2 (Земљотрес)
СП1 (Поплаве)
СП2 Поплаве)
СЕВП1 (Снежне мећаве и наноси)
СЕВП2 (Снежне мећаве и наноси)
СЕВП1 (Суша)
СЕВП1 (Суша)
СПЕ1 (Пожари и експлозија)
СПЕ2 (Пожари и експлозије)
СТТН1 (Техничко технолошке несреће)
СТТН2 (Техничко технолошке несреће)

Вредновање ризика
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

Третман ризика
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
ТРЕТМАН
ТРЕТМАН
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
ТРЕТМАН
ТРЕТМАН
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ
KОНТРОЛА И ПРАЋЕЊЕ

На основу утврђеног нивоа ризика и критеријума за утврђивање
прихватљивости ризика сви ризици осим ризика од поплава и екстремних временских
појава-суша, на територији општине Пландиште су прихватљиви ризици.
У наставку су представљене збирне матрице по израђеним сценаријима.

221

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште

Резиме: Збирна матрица по израђеним сренаријима
Збирна матрица по израђеним сценаријима – највероватнији нежељени
догађај

Озбиљна

4

Висок

3

Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
3
4
Вероватноћа

5

Изразито
велика

2

Велика

1

Средња

Умерена

Мала

Веома висок

Занемарљива

5

Последице

Катастрофална

Збирна матрица по израђеним сценаријима – нежељени догађај са најтежим
могућим последицама
Катастрофална

5
4
Последице

Озбиљна

Висок
Умерен

Мала

2

Низак

Минимална

1
5

Изразито велика

3
4
Вероватноћа

Велика

2

Средња

1

Мала

3

Занемарљива

Умерена

Веома висок
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За ризике који су прихватљиви, предузимају се редовне мере које се односе на
контролу, мониторинг и преиспитивање ризика.
За све ризике чији су нивои неприхватљиви, неопходно је извршити третман
ризика односно предузети неопходне планске мере.
Применом превентивних мера допринеће се свеобухватном бољем систему
заштите и повећањем отпорности на опасности попут поплава и суша. Неке од мера
обухватају:
 редовно чишћење и одржавање мелиорационих канала у атару насеља као и у
самим насељима;
 чишћење и одржавање кишне и фекалне канализације;
 подизање заштитних насипа неопходне висине дуж целог тока река Брзаве и
Ројга;
 праћење и контрола свих водних објеката за заштиту од поплава;
 примена система за наводњавање;
 копање нових бунара;
 замена дотрајале водоводне мреже, како би се губици воде свели на најмаљу
меру.
У наставку је дат и преглед могућности унапређења стања из области заштите
од земљотреса, поплава, екстремних временских појава, пожара и експлозија и
техничко технолошких несрећа.
1 Превентива
1.1 Стратегије, нормативно уређење, планови
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини
деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог
закона односе се, поред осталог, и на успостављање адекватних одговора на
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничкотехнолошким несрећама – удесима и катастрофама.
На основу процене ризика израдиће се План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који доноси општина Пландиште у складу са Законском регулативом.
1.2 Систем за рану најаву
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су:
 Служба 112,
 органи државне управе,
 полиција,
 Војска Србије,
 привредна друштва, службе од јавног интереса и друга правна лица која се у
оквиру своје редовне делатности баве осматрањем, евидентирањем, анализом
и прогнозирањем одређених појава и стања у хидрометеорологији,
сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и радиолошкој
заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.
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1.3 Просторно планирање и легализација објеката
Просторно планирање и легализацију објеката врши Општинска управа Општине
Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољопривреду.
При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања
(размештај виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене
зоне, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је
поштовати опште принципе заштите од елементарних непогода и природних
катастрофа, у мери у којој то просторна организација насеља дозвољава.
Општи принципи управљања ризиком од природних непогода и технолошких удеса
односе се на:
планирање и имплементацију мера превенције;
приправност и правовремено реаговање;
санацију последица
Интегрално уређење и заштита угрожених површина на територији општине
Пландиште, које је у складу са концептом одрживог развоја, може се у будућности
постићи адекватном комбинацијом неинвестиционих и инвестиционих радова и мера.
Први корак у примени мера заштите од елементарних непогода (поплава, суша,
земљотрес и сл.) је зонирање подручја према угрожености и утврђивање граница
различитих степена угрожености на терену. У случају заштићених подручја, зонирање
терена према степену потенцијалне опасности, грађевинским прописима треба
предвидети услове изградње објеката, а за постојеће објекте у зони заштите треба
предвидети мере обезбеђења у циљу смањења штета. Са зонирањем терена мора се
упознати јавност, јер постојећи и потенцијални корисници морају познавати степен
угрожености делова терена на коме живе или на коме мисле да граде. Мапе ризика
могу допринети формирању јавне свести о могућностима потенцијалних штета,
вероватноћи појаве, планирање мера заштите и радова, као и утврђивање основа за
примену политике осигурања од елементарних непогода. Неинвестиционе мере
заштите потребно је спроводити кроз следеће фазе:
(а) Почетна фаза у којој се ради на припреми подлога (мапа ризика, планова,
регулативе итд.);
(б) Фаза имплементације неинвестиционих мера у заштити од елементарних
непогода (постављање система за узбуњивање, увежбавање служби и становништва
за понашање у ванредном стању, итд.);
(в) Фаза примене неинвестиционих мера, која подразумева стално критичко
преиспитивање, дораду и унапређење.
Инвестициони радови и мере подразумевају интегрални систем заштите од
елементарних непогода који би обухватали, поред планираног увођења
неинвестиционих мера заштите, и грађевинске објекте. Полазећи од актуелног стања
(незавршени објекти и/или заклони, неуједначен степен заштите, и сл.) дефинисани су
приоритети инвестиционе изградње који обухватају:
 завршетак започетих објеката;
 радове на реконструкцији или изградњи објеката за заштиту од елементарних
непогода (поплава, радиоактивна загађења ваздуха и сл.) и уређење у
угроженим зонама;
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 предвидети мере обезбеђења појединачних или групе објеката (објекте
породичног, вишепородичног становања, објекте индустрије и сл.) у циљу
смањења штета
Адекватна комбинација неинвестиционих и инвестиционих радова и мера треба
да обезбеди квалитетно решење интегралног уређења, заштите и одбране угрожених
површина на територији општине Пландиште. Планирање намене и садржаја простора
и имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање
вероватноће настанка елементарних непогода и могућих последица, а организују се и
спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се односе на:
адекватно просторно планирање и зонирање насеља (одређивање зона
заштите,мудаљеност опасних активности од насеља, планирање одговарајућих
садржаја у циљу спречавања ширења последица од потенцијалних удеса, итд.);
израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
избор и примена технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна
средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.
2. Реаговање
2.1 Стање спремности и капацитета за реаговање
Постојеће снаге и средства на територији општине Пландиште које се могу
ангажовати на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и
животне средине су:
Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште (укупно 13 чланова)
Органи локалне самоуправe
Инспекцијске службe
Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште; јединицу
чини 330 припадника)
Повереници и заменици повереника цивилне заштите (29 повереника и 29
заменика повереника)
Стручно – оперативни тимови
Ватрогасно-спасилачка јединица Пландиште (10 запослених, 2 теренска возила)
Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у Пландишту)
Правна лица оспособљена за заштити и спасавање (11 оспособљених
предузећа и других правних лица)
Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва
Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја)
Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за
предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у
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случајевима догађања неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и
средства Општински штаб за ванредне ситуације Пландиште, ће преко Окружног
штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа ангажовати додатне
снаге и средства са нивоа округа или Републике Србије.
2.2 Спремност капацитета ВСЈ
У случају потребе при настанку пожара, као и спасавања људи и имовине
угрожених пожаром или другим елементарним непогодама интервенисаће Ватрогасно
спасилачка јединица Пландиште.
Ватрогасно спасилачка јединица лоцирана је у Пландишту у улици Карађорђева
бр. 24. Ова јединица располаже са 10 запослних лица опремљених са два теренска
возила и пратећом опремом.
Поред ватрогасно спасилаче јединице, постоји и добровољно ватрогасно
друштво такође лоцирано у Пландишту.
2.3 Спремност капацитета јединица цивилне заштите
На основу члана 96. став 1, 3. и 4. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) Општински штаб за ванредне ситуације је
донео Одлуку о постављењу повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Приликом образовања јединице цивилне заштите опште намене потребно је испунити
следеће услове:
Командир одељења мора бити обучени припадник цивилне заштите, који
руководи својим одељењем-стручним тимом задуженим за поједину област.
Наређења прима од командира вода и руководиоца кризног штаба, а иста
преноси својим потчињенима. Извештава предпостављене о свим
неправилностима и проблемима са којим се суреће на терену. Непосредно
руководи обученим припадницима приликом извршавања наменских задатака.
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог одељења.
Припадник јединице цивилне заштите је лице које је оспособљено и обучено за
обављање послова која су му поверена. Директно се обраћа прво командиру
одељења ако се сусретне са проблемима на терену. Припадници јединице
цивилне заштите морају поседовати личну карту припадника цивилне заштите.
Евиденцију о издатим личним картама мора водити одговорно лице из кризног
штаба и о томе сачинити извештај надлежном штабу за ванредне ситуације и
МУП РС Сектору за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације.
Припадници јединице опште намене цивилне заштите задатке извршавају у
прописаним униформама, опремљени минималним формацијским средствима,
које обезбеђује предузеће.
Јединица цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и средствима по
материјалној формацији. Набавка средстава и опреме финасира се из буџета
предузећа, тј. града. Опремање јединице цивилне заштите обавиће се према
минимуму опреме за опремање јединица цивилне заштите опште намене који је
сачинио стручни тим МУП Србије Сектора за ванредне ситуације.
У јединице цивилне заштите могу се распоређују здравствено способни
мушкарци и жене који нису војни обавезници, а старости су од 16 до 60
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене).
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Обуку припадника јединице цивилне заштите сачиниће и организоваће кризни
штаб у сарадњи са надлежним штабом за ванредне ситуације, Управом за
ванредне ситуације, у складу са Правилником о обучавању, наставним
плановима и програмима, и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника јединица цивилне заштите. "Службеном гласнику РС",
бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници цивилне заштите обучавају се и
оспособљавају за извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације.
2.4 Обучавање и оспособљавање снага за заштиту и спасавање
Формиране снаге заштите и спасавања, се морају обучити и оспособити за
реализацију мера заштите и спасавања. Обука и оспособљавање се врши према
програму, који израђује стручна служба или екстерно правно лице. Обука се планира и
врши према Правилнику о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите ''Сл лист Р.Србије'' број 8/2013. Потребно је планирати општу обуку у трајању
од 8 часова.
2.4 Способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и
друга правна лица која обављају послове у области телекомуникација, рударства и
енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде,
шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања, ветерине и др, а која су
одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног значаја.
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Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
Субјекат
Дом
здравља
Пландиште

«1

Адреса
октобар»

Центар за социјални рад Пландиште
Црвени крст Пландиште
Дом за душевно оболела
лица „1 октобар“ Стари Лец
Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет» Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 13
Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60
Стари Лец, Сутјескабр.
1
Пландиште,
Обилићева бр. 15

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

Пландиште,
Београдски пут бр. 37

ДОО «Полет-Дужине» Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 19

АД «Хајдучица» Хајдучица

Хајдучица, Валентова
бр. 1

АД «Напредак» Пландиште

Пландиште,
Илинденска бр. 2

Ветеринарска станица ДОО „АРС
ВЕТ“

Велика Греда,
Маршала Тита бр. 57

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

Пландиште,
Карађорђева бр. 34

Задатак-мера цивилне заштите коју
спроводи
-Прва медицинска помоћ и здравствено
збрињавање повређених и оболелих
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва
-Збрињавање угроженог и настрадалог
становништва и пружање помоћ
- Евакуација становништва
-Збињавање угроженог и настадалог
становништва
- Заштита од подемних вода и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге мере
- Снабдевање становништва
- Евакуација животиња
-Заштита од подемних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од подземних вода и поплава
- Заштита биља и биљних производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и стоке и друге
мере
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина, склањање, урбанистичке мере
заштите, одржавање инфраструктуре и друге
мере
-Здравствена заштита животиња
- Асанација терена
- Заштита од рушења и спасавање из
рушевина
- Чишћење снега и снежних наноса и друге
мере

2.6 Стање мобилности везе
Успостављање везе на територији општинe Пландиште омогућено је:
електронском поштом
фиксним и мобилним телефонима
радио везом
СМС порукама.
Систем везе према потреби иновирати у складу са техничким унапређењем
телекомуникационих система и уређаја.
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ПРИЛОЗИ
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Копија апр обрасца ангажованог правног лица
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Лиценца за процену ризика

234

