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У складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије'', бр.
111/09, 92/11 и 93/12), Уредбом о садржају и начину израде Планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 8/2011), Упутством о
методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
18/2017), председник општине Инђија. доноси следеће:

РЕШЕЊЕ

О именовању чланова тима за израду Процене угрожености од елементарних непогода
и других несрећа на територији Општине Инђија.
1.
2.
3.
4.

Милан Мијаиловић, руководилац тима
Јосип Ошти, члан тима
Зоран Мијаиловић, члан тима
Слободан Калинић, из ОУ Инђија, члан тима
Образложење:

Именована лица ће израдити Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа на територији Општине Инђија у складу са Законом о ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Србије'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Уредбом о садржају и начину израде
Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
8/2011), Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода
и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 18/2017), као и свим осталим Законима, Правилницима, Упутствима и
правним актима локалне самоуправе Инђија. При изради наведеног плана, именована лица ће
се такође користити и искуствима из исте и сродне тематике, како би наведена Процена била
потпуно у складу са реалним оквирима заштите и безбедности у локалној самоуправи Инђија.
Тим за израду ће током израде Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа на територији Општине Инђија одржавати сталне консултације и сарађивати
са надлежним органима за ванредне ситуације, како би Процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа на територији Општине Инђија била усаглашен и са
захтевима наведених органа.
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111/09, 92/11 и 93/12), Уредбом о садржају и начину израде Планова заштите и спасавања у
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 Закон о водама ("Сл. гласник РС " бр.30/2010)
 Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС " бр.135/04 и 36/09)
 Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС " бр. 36/09, 88/10 и 91/10- исправка)
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 Закон о одбрани ("Сл. гласник РС ", бр 116/07, 88/09,104/09)

Правилници:
 Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава
("Сл. гласник РС " бр. 92/11)
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ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину
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 Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумума за

одређивање врста докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса
(Сл. гласник РС бр.41/2010)

 Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и птретакању
течног нафтног гаса ( Сл. лист СФРЈ бр. 24/71 и 26/71-испр)
 Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском (Сл. гласник РС. бр. 87/2011)
 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (Сл. гласник РС
бр.92/10)
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Уредбе
 Уредбом о садржају и начину израде Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
("Сл. гласник РС " бр. 8/2011)
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приоритета за санацију и ремедијацију (''Сл. гласник РС'', број 22/10).
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Одлуке
 Одлука о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС", бр 75/2010)
Упутства
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Директор
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___________________
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УВ ОД
Као и у прошлости, ванредне ситуације, у виду разноврсних елементарних катастрофа
или ратних стања, човеку и данас доносе масовне несреће, страх, неспокојство, неизвесност и
панику. Ове природне и друштвене појаве пратиле су развитак човека кроз његову историју,
наносећи му огромна материјална разарања, масовне губитке, телесна рањавања и разноврсне
душевне поремећаје. У прошлости, с обзиром на много нижи научно-технички развитак,
човекове могућности да се заштити од катастрофалних разарања биле су много оскудније.
Данас су оне нагло порасле. Међутим, упоредо с научно-техничким напретком, порасле су и
неслућене могућности рушилачког ефекта ове природне енергије коју је човек укротио у
атомској снази и другим облицима.
Потребно је истаћи чињеницу да савремени човек доживљава ванредне ситуације као
огромна психичка оптерећења која су праћена масовним психолошким поремећајима.
Катастрофе било које врсте стварају код њега основну несигурност, неизвесност и страх за
егзистенцију. Примитивне друштвене структуре, с обзиром на низак нивонаучно-техничког
развоја, друштвене надградње и културе, у немогућности да сазнају узроке и последице ових
појава, биле су склоне да катастрофе објашњавају религиозним схватањима и предрасудама.
У суштини, то је био одбрамбени механизам прилагођавања примитивног човека, али и
заштита од свега што је непријатно доживљено, анархично и рушилачко. Одређене друштвене
структуре у разним подручјима света, чији је друштвени и културни развитак још увек низак,
нису поштеђене ни данас сличних схватања и веровања.
Према својој природи и пореклу, ванредне ситуације појављују се у облику
елементарних несрећа, које су последица неконтролисаних фактора у природи који нису
везани за човеково учешће (земљотреси, поплаве и сл.). У другу групу долазе катастрофе које
је човек ненамерно, случајно изазвао (саобраћајни удеси, експлозије, пожари и др.). Ове
несреће су обично локализоване и нису праћене тежим и озбиљнијим хигијенскоепидемиолошким последицама и психолошким поремећајима, бар не у ширим размерама.
Посебну групу чине ванредне ситуације које је човек намерно изазвао. То су сва ратна
разарања, с употребом класичног, атомског и биолошког наоружања.
Људску егзистенцију непрекидно угрожавају бројне и разноврсне опасности. Човек им
се супротстављао a и данас се супротставља у границама својих умних и техничких
могућности. Поред тога што je човек у свом еволутивно-биолошком и социо-културолошком
успону неке од опасности, као што су на пример заразне болести, успео да редукује, a за неке
да пронађе ефикасан начин заштите, он je сам допринео појави нових опасности. Данас се све
те опасности које угрожавају људе, материјална добра и животну средину са свеукупним
њеним садржајем могу условно сврстати у природне (елементарне) и техничко-технолошке.
Поред наведених и ратне несреће представљају непрекидну потенцијалну опасност и
перманентну претњу.
Масовне несреће (катастрофе) јављале су се у свим временским раздобљима на
многим тачкама Земљине кугле, али се тек у новије време пришло њиховом научном
изучавању.
Кроз дуги период времена насеља су све више расла, повећавао се број становника и
материјалних добара, растао је број градских агломерација, па је човек био принуђен да све
више истражује, и проналази могућности и средства за заштиту. Данас ове појаве постају све
јасније, па се на тај начин ранији осећај беспомоћности своди на реалну меру.
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Елементарне непогоде су појаве које настају деловањем природних сила, углавном без
човечје воље. Човек може бити узрочник настанка извесних појава које се у први мах не
морају сматрати елементарним, али последице, које проузрокују овакве појаве, настају
деловањем природних сила.
Почетак, обими време трајања елементарних непогода не може се унапред предвидети,
али се за извесне појаве на основу стечених искустава и сређених статистичких података с
обзиром на место појаве, услове и годишње доба, може претпоставити да ће до њих доћи.
Тако се може претпоставити појава поплава у пролеће или у јесен, појава усова обично у
пролеће при отапању снега и сл.
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).
Елементарним непогодама сматрамо углавном следеће природне појаве: земљотрес
/трус/, поплаве, ветар, лед, снег, наносе и лавине, клизање и обрушавање земљишта, суше.
Анализом ових појава,тј.узрока настанка и последица у односу на човека и његова
материјална добра, долазимо до најпогоднијих организацијских мера, како превентивних,
тако и оперативних, за њихово отклањање.
Мере превенције, одговор на техничко-технолошке несреће и мере санације су веома
важна проблематика због тога што су у нашој земљи (као и у земљама у окружењу) многа
индустријска постројења и технолошки процеси застарели, или се одржавају и ремонтују на
неадекватан начин, па је самим тим повећан ризик од настанка удеса. Такође не треба
заборавити ни чињеницу да се саобраћајницама превозе на тоне опасних материја.
Наше доба је незамисливо без широке лепезе примене производа хемијске индустрије,
готово у свим порама живота савременог човека. Такво стање нуди одлична решења и
могућности за развој модерног света, а истовремено ствара озбиљне проблеме везане за
опасности при примени хемијских материја.
Опасност за човека и животну средину представљају многе технологије, посебно оне
које укључују употребу одређених сировина и стварање нуспроизвода. Услед неадекватног
управљања технологијама, неодговарајућим избором локација, неквалитетним технолошким
решењима, неодговорним понашањем људи и друштвене заједнице, врло често долази до
техничко-технолошких удеса везаних за неконтролисано ослобађање опасних материја у
животну средину. То доводи до несагледивих дугорочних последица на људску популацију и
трајну контаминацију животне средине. Искуства указују да нико није безбедан у случају
техничко-технолошких несрећа ширих размера, било да се ради о носиоцима опасних
активности или ширег окружења – животној средини. Последице техничко-технолошких
несрећа ширих размера прелазе границе фабрика, градова, па чак и држава.
Да би се заштитили од несрећа, формиран је читав систем мера, са доста елемената, од
предузећа до међународног нивоа. Да би тај систем функционисао беспрекорно, посебну
улогу играју координациони тимови на свим нивоима. Од квалитета и брзине доношења
одлука у тимовима зависи целокупан систем превенције, заштите, одговора и санације
техничко-технолошких несрећа.
У овој Процени угрожености територије општине Инђија од елементарних и других
непогода биће сагледани сви аспекти законских регулатива и то :
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Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије'', бр. 111/09, 92/11
и 93/12);

Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије", бр. 8/11);
- Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије", бр. 18/2017);
Процена садржи основне податке о циљу који се треба остварити израдом процене,
како би се територија општине Инђија плански припремио за реаговање у случају
елементарних непогода и других катастрофа.
-

Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 111/2009, 92/2011
и 93/2012) у члану 15. став 1. тачка 10. утврђено је да, у остваривању права и дужности у
питањима заштите и спасавања, јединице локалне самоуправе, преко својих органа, израђују
и доносе Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У
члану 15. став 2 предвиђено је да процену угрожености јединице локалне самоуправе
надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује у сарадњи са надлежном службом,
надлежним органима аутономне покрајине, општинским, односно градским штабом за
ванредне ситуације и другим стручним органима јединице локалне самоуправе и предлаже
надлежном органу јединице локалне самоуправе њено доношење.
Уредбом о садржају и начину израде Планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 8/2011) је утврђено да се Процена израђује у
складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености и планова, као и са
важећим стандардима из области заштите лица, имовине и пословања.
Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода
и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 18/2017) прописана је методологија за израду процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа, плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на нивоу Републике Србије и плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама органа државне управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе,
привредних друштава, других правних лица и других организација.
Проценом се дефинишу положај и карактеристике територије, могућа угроженост
критичне инфраструктуре, идентификација опасности, процена ризика, процена потребних
снага, средстава и превентивних мера за заштиту и спасавање од елементарних непогода и
других несрећа.
Упутством је предвиђено да носиоци израде могу бити само лица која имају лиценцу
Министарства унутрашњих послова те да они могу да предводе стручни тим за израду
Процене, који се састоји од стручњака различитих профила од значаја за заштиту и
спасавање, односно процену ризика.
Циљ израде Процене угрожености општине Инђија од елементарних непогода и
других несрећа је сагледавање опасности, извора и облика угрожавања, могућих ефеката и
последица, процена угрожености – ризика , сагледавање снага, средстава и превентивних
мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и другим несрећама,
заштиту и спасавање живота и здравља људи, животиња, заштиту добара и животне средине,
како би се општина Инђија плански припремила за реаговање у случају елементарних
непогода и других катастрофа.
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Проценом се комплексно сагледавају вероватноће појаве реалних опасности и врсте,
обим и степен последица по људе, животиње, материјална и културна добра и животну
средину, имајући у виду густину насељености, техничко-технолошки садржај урбаних
структура и индустријских зона, утицај природних сила, миграцију становништва, старосну
доб становништва, укупну отпорност заједнице и њене могућности да се супротстави
опасностима од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса, катастрофа,
последица тероризма, ратних и других несрећа.
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1 . ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
1.1 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Општина Инђија налази се у АП Војводини, у североисточном делу Срема. Површина
Општине износи 385 km2, а сачињава је једанаест насеља: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен,
Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и
Сланкаменачки Виногради. Надморска висина насеља Инђија је 113 m, док је централни део
Инђије одређен координатама: 45,03° северне географске ширине и 20,05° источне географске
дужине.

Слика бр.1. Положај Општине Инђија.у Сремском округу

Са севера и истока природну границу представља река Дунав, док су на југу и западу
границе општина Стара Пазова, Рума и Ириг.
Општина Инђија има изузетан географско-саобраћајни положај налази се између два
већа гравитациона политичка центра Београда 42 km и Новог Сада 35 km. Територијом
општине Инђија пролази један од главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75
(коридор 10): Београд-Нови Сад-Будимпешта, као и магистрални пут М22/1 БеоградСуботица и регионални пут Р109: Рума-Стари Сланкамен. Преко територије општине Инђија
пролази железничкиа пруга Београд -Будимпешта и Београд-Љубљана. Поред општине
Инђија протиче Европска река Дунав у дужини од 26,5 km (коридор 7). Аеродром ''Никола
Тесла'' је од Инђије удаљен 35 km.
Простор Општине Инђија обухвата 38.455,71 хектара, и чини га 9 катастарских Општина:
Табела бр. 1. Катастарске Општине – у Општини Инђија.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив катастарске Општине

Површина у ha

%

Инђија
Чортановци
Бешка
Крчедин
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Љуково
Стари Сланкамен
Укупно

4.681,00
3.457,40
4.713,32
5.743,19
3.111,00
5.332,00
6.001,72
3.762,00
1.645,08
38.455,71

12,17
8,99
12,25
14,93
8,08
13,86
15,60
9,78
4,30
100
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Карактеристика географског положаја општине Инђија је контакт чак четири
различите геоморфолошке целине: падине Фрушке Горе, алувијалне равни Дунава, лесне
заравни и лесне терасе. Оваква разноликост морфолошких карактеристика терена утицала је
на настајање и развој насеља која се у многоме разликују од типичних војвођанских насеља.
Општина Инђија са свим насељима, по попису становништва из 2011. године има
47.204 становника док сама Општина има 25.988 становника. (Извор: ''Попис становништва,
домаћинстава и станова 2011. – Први резултати пописа по Општинама и насељима Републике
Србије'' – СЗС – РЗС, Београд, јун 2012.).
Табела бр. 2. Број становника насеља по попису 2011. године.

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

Насеља
Бешка
Инђија
Јарковци
Крчедин
Љуково
Марадик
Н.Карловци
Н.Сланкамен
Сл.Виногради
Ст.Сланкамен
Чортановци
Укупно

Године пописа
2011
5747
25988
584
2410
1505
2101
2853
2966
250
541
2259
47204

Слика бр. 2. Насеља у Општини Инђија.
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1.2 ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
1.2.1. Хидрографске карактеристике
Хидрографска мрежа на подручју Општине Инђија није значајније развијена. У питању
је мањи број брдско -планинских водотка, с обзиром да се подручје налази на вишим котама,
на обронцима Фрушка горе. Главни реципијенти који прихватају воде водотока са подручја
Инђије су реке Дунав, и у мањој мери река Сава.
1.2.2. Речни токови
Са северне стране, Општину Инђију граничи река Дунав у дужини од 26,5 km. Један
део земљишта (терена) непосредно уз леву обалу Дунава такође припада територији
Општине, са ниским котама око 75,0 mАНВ који су најчешће плављене при високим водама
Дунава, и то су Велика Ада, Лочка Ада, Крчединска Ада и Козјак, који представљају
алувијалну раван реке Дунав која је под непосредним утицајем нивоа воде у Дунаву. Десну
обалу Дунава на територији Општине чине падине Фрушке горе, које су знатно више са
котама од леве обале. Практична опасност од поплава високих вода Дунава, на територији
Општине не постоји. Коте терена на подручју Општине су од 95,0 mАНВ до 300 mАНВ, док
су највеће воде Дунава забележене 1965. године код Сланкамена на котама 77,11 mАНВ. Код
Сланкамена, на 1214 km Дунава, у исти се улива његова највећа притока, река Тиса. Под
превојем између Калакача и Кошевца, где ток Дунава удара у отпорне горње јурске и доње
кредне стене мења се и правац тока. Као последица бочне ерозије и скретања по правцу, у
кориту Дунава на потезу Калакача и Кошевца јавља се велики број речних острва, чијем
постанку свакако доприноси донекле и успор којег често ствара Тиса на ушћу у Дунав. Међу
речним острвима највећа је Крчединска ада. Дужина јој износи око 5 km, а ширина 3 km, док
површина прелази 15 km2. Дунав протиче северном границе Општине у дужини од 26,5
километра (од 1211. до 1187. речног километра). На овом сектору представља мирну и спору
панонску реку (укупан пад речног корита на 26 km је мањи од једног метра). Са десне стране
наслања се на сремску лесну зараван а са леве на замочварени део алувијалне равни на
банатској страни. Пошто на територији Општине не постоји ни једна водомерна станица,
режим дунавских вода добија сена основу резултата осматрања код Новог Сада, Сланкамена и
Земуна.
Табела бр.3. Подаци осматрања реке Дунав код Новог Сада.
Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 – 2000 година
МЕСЕЦ:
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
Минимална месечна:
-68
-20
16
41
122 101 33
27
-28
Средња месечна:
203
225 280 353 348 338 316 251 184
Максимална месечна:
520
573 652 654 685 778 777 620 625
Екстремне вредности,
Апсолутни мин.:-134, 9.01.1909.
датум:
Апсолутни макс.: 778, 28.06.1965.
Табела бр.4. Средњи месечни ниво Дунава код Старог Сланкамена.
Месец
I
II
III
IV
V
VI
Стари Сланкамен
201
236
317
466
431
405

VII
329

VIII
207

IX
157

Табела бр.5. Подаци осматрања реке Дунав код Земуна.
Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 – 2000 година
МЕСЕЦ:
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
Минимална месечна:
53
74
108 105 172 192 108 103
76
Средња месечна:
303
319
353 416 405 359 323 273 252
Максимална месечна:
560
605
757 713 584 559 664 495 472
Екстремне вредности,
Апсолутни мин.: -8, 29.11.1983.
датум:
Апсолутни макс.: 800, 14.04.2006.
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611

XI
-65
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Водостај Дунава код Старог Сланкамена имао је апсолутно најнижу висину 13.11.1947.
од -65 cm а апсолутно највишу висину 14.4.2006. од 800 cm.
Средњи протицај Дунава код Старог Сланкамена износи 3890 кубних метара.
Приликом нижих водостаја опадне до 1500 а приликом виших прелази и 10000 кубних метара
у секунди. Пловећи лед на Дунаву јавља се у просеку од 5 до 39 дана а било је и појава
ледостаја (1953/54; 2011/12; 2016/17).
Сходно чињеници да се ''кота нула'' налази у Старом Сланкамену на 69,68 метара (у
односу на ниво мора) а да је максимална забележена висина Дунава износила 800 cm
(14.4.2006. године), закључак је да су поплавама у подунављу Општине угрожене све висине
приобаља до 78 метара надморске висине. Режим плављења и угрожености подунавских
терена у корелацији је са годишњим средњим максимумом, десетогодишњим средњим
максимумом и стогодишњим високим водама. Међутим, како је раније констатовано, лесни
одсек сремске лесне заравни представља физичку баријеру те високе речне воде не
угрожавају грађевинске рејоне подунавских насеља у значајнијој мери. Констатоване податке
о поплавној зони утицаја Дунава посебно треба размотрити приликом планирања евентуалних
радова на уређењу приобаља или других видова изградње.
1.2.3. Мрежа мелиорационих канала на територији општине Инђија
Мрежа мелиорационох канала није једнако заступљена на територији свих
катастарских Општина. Насеља у Општини који се налазе на вишим надморским висинама
(изнад 85 m) слабије су прожети дренажним каналима и обрнуто, атари који се налазе испод
85 m надморске висине имају гушћу дренажну мрежу.
1.2.4. Остали водотоци
1.2.4.1 Поток Патка бара-Будовар
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на територији
Општине тако и на том ширем делу Срема, који се заједно са Голубиначким каналом код
Старих Бановаца заједно улива у Дунав. Поток Патка бара почиње са више изворишних
кракова који одводњавају југоисточне падине Фрушке горе и у горњем току. У средњем и
доњем делу тока овај водоток има карактер периодичне реке (која се на целој дужини јавља
само у пролеће), док снег копни и падају кише и ређе у јесен. Са јужних падина Калакача и
Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар прима две периодске притоке, Крчедински и
Сланкаменски поток. Широка долина потока Патка баре одликује се просторном алувијалном
равни, са честим котлинастим проширењима и малим падом на уздужном профилу, па се
због тога на више места јављају забарене површине. Део територије Општине југоисточно од
пута Инђија – Нови Карловци је без потока и канала. Терен гравитира – пада, према
Голубиначком каналу који је реципијент сувишних вода са већег дела територије Општине.
1.2.4.2 Подземне воде
На подручју Општине Инђија могу се издвојити подземне воде из прве (фреатске)
издани и из друге субартерске односно артерске издани. Прва издан је са слободном
површином нивоа воде где се иста хоризонтално креће са виших терена према нижим.
Фреатске воде користе се где је то могуће, за потребе становништва, индустрије, сточарства,
пољопривреде (наводњавање) и др. Прва издан има битан непосредни утицај на стварање и на
измену педолошких карактеристика појединих типова земљишта. Дубоке подземне воде –
друга издан (субартеске и артеске) на територије Општине увек су се користиле за потребе
снадбдевања становништва за пиће, па тек онда за друге потребе и њихова количина је мања,
то су слабо издашни водоносни слојеви, почев са дубинама од 80,0 m па све до 300 m. Њихов
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квалитет је добар, с тим да код већих дубина имамо појаву гасова (метан) изнад дозвољене
границе од 0,8 N.
1.2.5. Акумулације
На територији Општине Инђија налазе се две акумулације. Акумулацијама се
контролише површина од 46 km2. Од 252 km2 постојећим акумулацијама припада око 46 km2,
а преосталих 206 km2 припада предвиђеним (будућим) акумулацијама.

1.3 МЕТЕОРОЛОШКО КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Климатске прилике у Општини Инђија немају екстремне неповољне вредности. Клима
овог простора у целини је умерено – континентална. Најважнији климатски елементи на
територији Општине Инђија обрађени су на основу података регистрованих у околним
метеоролошким станицама у Београду, Гладношу и Нови Сад (Римски Шанчеви).
1.3.1. Температура ваздуха
Табела бр.6. Средње месечне и годишње температуре ваздуха [°C].
Станица
Београд
Гладнош
Нови Сад
МИН
СРЕД
МАХ

Јан
0,5
-0,6
-0,9
-0,9
-0,3
0,5

Феб
2,4
1,3
1,1
1,1
1,7
2,4

Мар
6,8
5,7
5,7
5,7
6,2
6,8

Апр
12,3
11,2
11,2
11,1
11,6
12,3

Мај
17,0
16,1
16,4
16,1
16,5
17,0

Јун
20,2
19,3
19,7
19,3
19,6
20,2

Јул
22,0
21,2
21,4
21,2
21,4
22,0

Авг
21,5
20,8
20,8
20,8
20,9
21,5

Сеп
17,8
17,0
17,0
17,0
17,2
17,8

Окт
12,4
11,4
11,4
11,4
11,7
12,4

Нов
7,0
5,8
5,9
5,8
6,3
7,0

Дец
2,7
1,6
1,6
1,6
1,9
2,7

Сре
11,9
11,1
10,9
10,9
11,2
11,9

Σ
0,63
0,67
0,64
0,61
0,66
0,71

Cv
0,05
0,06
0,06
0,05
0,06
0,06

Из табеле се уочава да средње месечне температуре равномерно расту од најхладнијег
јануара, кад просечна температура на подручју износи -0,3 °C, до најтоплијег јула са
просечном температуромод 21,4 °C. Годишња амплитуда температура ваздуха на подручју
износи 21,7 °C, а средња годишња температура ваздуха 11,2 °C. Генерално се може
констатовати да је на посматраном подручју јесен топлија од пролећа, просечно, за 0,3 °C.
Табела бр.7. Средњи број дана са појавом мраза (Тмин<0°C).
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
26,1
18,6
12,9
1,2
•
•
•
•
•

X
0,2

XI
5,9

XII
18,6

Година
83,5

Према анализи из табеле, на територији Инђије се годишње јави просечно 84 дана са
мразом, при чему се мразни дани јављају од октобра до априла, а најчешћи су у јануару,
фебруару и децембру.
Просечне месечне стандардне девијације за посматрано подручје су доста уједначених
вредности у топлијем делу године, од маја до октобра, и крећу се у распону од 1,37до 1,77 °C.
Хладнији део године, од новембра до априла, карактеришу пак, веће вредности
стандардних девијација, са максималном вредношћу од 3,42 °C у фебруару месецу, што
указује да средње месечне температуре ваздуха у овим месецима могу да се крећу у ширим
границама, у односу на месеце топлијег дела године.
У вези са екстремним температурама може се рећи, да се апсолутно минималне
температуре ваздуха најчешће јављају у фебруару месецу (-21,0°C), а апсолутно максималне
температуре ваздуха у августу (40,2°C). Врло високе летње и врло ниске зимске температуре
ваздуха, са амплитудама од преко 60 °C, још једна су потврда континенталности климата
разматраног подручја.
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1.3.2. Трајање сунчевог сјаја
Табела бр.10. Просечно осунчавање (сати).
Станица
Београд

Осунчавање
Потенцијално

I
287

II
292

III
370

IV
405

V
460

VI
466

VII
471

VIII
435

IX
376

X
339

XI
287

XII
275

Год
4463

Годишњи износи оствареног осунчавања на обе станице су доста слични, што се може
објаснити геоморфологијом околног терена и положаја мерних места у односу на њу. Унутар
године максимум у просечном броју сати осунчавања остварује се у јулу, а минимум у
децембру. Такође, евидентно је да се остварена осунчавања крећу од 22% до 63% у односу на
потенцијална осунчавања посматрано по месецима иоко 46% посматрано на нивоу годишњих
вредности.
1.3.3. Облачност
Табела бр.8. Средње месечне и годишње облачности.
Станица
Београд
Гладнош
Нови Сад
МИН
СРЕД
МАХ

Јан
6,8
7,0
7,0
6,8
7,0
7,0

Феб
6,5
6,6
6,6
6,5
6,6
6,6

Мар
5,9
6,0
6,0
5,9
6,0
6,0

Апр
5,8
5,8
5,9
5,6
5,8
5,9

Мај
5,6
5,6
5,7
5,4
5,6
5,7

Јун
5,0
5,1
5,2
4,8
5,1
5,2

Јул
4,0
4,2
4,2
4,0
4,1
4,2

Авг
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8
3,8

Сеп
4,1
4,1
4,2
4,0
4,1
4,2

Окт
4,7
4,7
4,8
4,7
4,8
4,9

Нов
6,6
6,9
6,9
6,6
6,8
6,9

Дец
7,1
7,2
7,2
7,0
7,1
7,2

Сре
5,5
5,6
5,6
5,4
5,6
5,6

Σ
0,38
0,71
0,37
0,36
0,52
0,77

Cv
0,07
0,13
0,06
0,06
0,09
0,14

Према подацима из табеле може се рећи да су на свим станицама вредности
облачности у просеку, готово изједначене, па се може закључити да је ова величина веома
слична на целом подручју Општине Инђија. Средња годишња облачност у Срему износи 5,6.
Максималне и минималне вредности облачности показују да се у истим месецима, те
вредности крећу у веома уском дијапазону. Најведрији месец је август када је у просеку 3,8
десетина неба покривено облацима. Од августа се облачност константно повећава до
децембра када је највећа 7,2 а потом опет равномерно опада до августа, показујући велику
сличност са режимом влажности.
Просечна годишња облачност је 53%. Највећа је у новембру, децембру и јануару, а
најмања у августу и септембру. Број тмурних дана (облачност већа од 8 десетина) је већи од
броја ведрих (облачност мања од 2 десетине). У августу је највећа средња учесталост ведрих
дана, а у јануару и децембру најмања. Највећи број мутних дана је у децембру, а најмањи у
августу. Средњи број ведрих и тмурних дана дати су у табели (доле).
Табела бр.9. Годишњи ток облачности у великој мери подудара се са релативном влажношћу ваздуха, а обрнут
је са годишњим током температуре.
Meцеци
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год.
Ведри
2,2
3,3
4,9
3,8
5,0
5,0
10,2
10,5
8,8
8,8
3,3
2,2
68,0
дани
Тмурни
14,7
11,8
10,1
9,0
7,5
5,7
3,9
3,5
5,4
6,8
12,9
15,2 106,5
дани

1.3.4. Влажност ваздуха и напона водене паре
Табела бр.10. Средње месечне и годишње просечне влажности ваздуха.
Станица
Јан Феб Мар Апр Мај Јун
Јул Авг Сеп
Београд 78,7 74,2 65,9 61,6 64,2 65,0 62,9 63,3 66,8
Гладнош 85,0 81,5 73,9 69,2 70,2 71,3 68,0 68,0 71,8
Н.Сад
85,8 81,7 73,6 69,4 69,4 70,3 68,0 69,2 72,5
МИН
78,7 74,2 65,9 61,6 64,2 65,0 62,9 63,3 66,8
СРЕД
84,0 79,9 72,2 67,9 69,0 70,1 68,0 68,5 71,8
МАХ
86,7 83,1 75,8 71,3 72,1 73,5 72,5 73,7 76,7

Окт
70,6
75,3
76,0
70,6
74,9
78,8
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Нов
76,7
84,2
83,6
76,7
82,1
84,6

Дец
79,6
86,5
86,7
79,6
85,0
87,5

Сре
69,1
75,4
75,5
69,1
74,4
77,7

Σ
2,26
2,28
2,91
2,26
2,64
3,02

Cv
0,03
0,03
0,04
0,03
0,04
0,04
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Ови подаци показују да средња годишња релативна влажност ваздуха на разматраним
станицама варира у уским границама од 69% до 77%.
Највлажнији су месеци децембар и јануар, а најсувљи јули и август. Од јануара до
априла влажност опада, у мају и јуну се нешто повећава, у јулу и августу је опет мања, а од
августа до децембра перманентно расте.
Средња годишња релативна влажност за простор Инђије је 77.1 %. Највећа вредност је
зими, преко 80 %, а најмања лети, испод 75 % у просеку. Јесен и пролеће имају приближне
вредности, с тим што је јесен нешто влажнија од пролећа.
Табела бр.11. Релативна влажност ваздухау %, по месецима.
Meцеци
I
II
III
IV
V
VI
Релативнавлажност
85,6 80,8 73,4 70,0 70,2 73
ваздуха %

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

71,9

74,4

77,1

78,1

84,1

87,0

77,1

Сум.
652,6
100,0%

Сре.
54,4

1.3.5. Падавине
Вишегодишње просечне падавине по месецима и за годину дате су у табели.
Табела бр.12. Средње месечне и годишње падавине [mm].
Прсечно
%

Јан
37,0
5,7%

Феб
29,5
4,5%

Мар
39,8
6,1%

Апр
52,8
8,1%

Мај
63,8
9,8%

Јун
85,2
13,1%

Јул
66,1
10,1%

Авг
57,3
8,8%

Сеп
58,2
8,9%

Окт
55,5
8,5%

Нов
58,6
9,0%

Дец
48,7
7,5%

У табели се уочава да месечне висине падавина опадају од децембра до фебруара,
затим расту до јуна. Од јуна висине падавина поново опадају до септембра/октобра, а затим
расту до децембра. Највише падавина се излучи почетком лета, у јуну месецу (85,2mm), а
најмање у фебруару (29,5 mm). Секундарни минимум није јасно изражен, најчешће је у
октобру или марту. Напред констатовано уочава се и на основу података датих у истој табели,
где су просечне месечне суме падавина приказане у процентуалном износу у односу на
просечне годишње суме падавина.
Табела бр.13. Средњемесечне и годишње количине падавина за Инђију.
Meцеци
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Количина
падавина
40,4
37,3
40,8
51,1
58,2
84,3
64,6
54,2
mm/cm2

IX

X

XI

XII

Год.

44,1

38,2

52,0

49,4

614,6

Анализом годишње суме падавина види се да је количина падавина равномерно
распоређена, али се ипак издвајају максимум и минимум. Највећа количина падавина је у
јуну, са 84.3 mm, а затим у јулу са 74.6 mm. Месец са најмање падавина је фебруар са 37.3
mm, а на другом месту је септембар са 38.2 mm.
Годишње у просеку има 125 дана са падавинама уопште, а од тога 100 дана са кишом.
Снег се јавља у просеку шест месеци. Почиње падати у октобру (месец са просечно 0.2
снежних дана) а последњи се јавља у априлу (месец са 0.3 снежна дана). Укупан број дана са
снежним падавинама у току године просечно износи 27.9. Под снежним покривачем са више
од 1.0 mm Инђија се налази просечно 34.5 дана годишње. Просечан број дана са маглом у
току године је 40. Број дана са грмљавином у току године 32,8.
Интензивне и обилне кише, јаки пљускови који кратко трају и имају локални карактер.
На територији Општине Инђија овакве количине падавина могу се очекивати у мају, јуну и
јулу месецу. Атмосферска канализациона мрежа је у доста лошем стању, а и нема је на већем
делу Општине Инђија (у осталим насељима готово да је нема уопште) и тешко да може да
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прихвати сву количину воде у кратком временском периоду. Штете на пољопривредним
културама такође не би биле занемарљиве, нарочито на њивама у удолинама где су подземне
воде близу површине. Дошло би до пропадања или умањења рода културе која се налази
више сати у води.
1.3.6. Ветар
У околини Општине Инђија осматрају се честине и јачине ветрова у метеоролошким
станицама у Београду, на Гладношу и у Сремској Митровици.
Према вредностима годишњих честина праваца ветрова може се закључити да највећу
учесталост јављања у овом подручју има северозападни ветар који je заступљен са 24,9%, a
најмању јужни ветар са 3,6%. Учесталост тишина или калми je уствари највећа и износи 29,8
%. Ветар са највећом просечном брзином – северозападни, показује највећу вредност у зиму и
пролеће (4,1m/s) a најмању у јесен (1,6 m/s), с тим што су у току целе године са највећим
брзинама у односу на остале правце. Ha подунавском делу Општине највећу брзину има
југоисточни ветар 5,0m/s, a најмању североисточни 2,2 m/s. Ha основу терминских осматрања
изведене су максималне брзине ветрова. Највећа терминска брзина ветра констатована je код
најчешћег северозападног ветра – 36,3 m/s односно 130,7 km/h, док je код североисточног
ветра најмања 21,9 m/s.
Табела бр.14. Просечне честине и брзине ветрова по правцима.
СТАНИЦА
ПРАВЦИ
N
NE
E
SE
Брзине m/s
3,26
2,59
2,82
3,93
Нови Сад
Честине%
8,9
5
10,2
20,8
Брзине m/s
2,74
2,33
3,10
3,20
Гладнош
Честине%
8,7
5,7
5,5
13,3
Брзине m/s
2,63
2,23
3,34
3,57
Београд
Честине%
7,3
4,7
11,7
24,9
Брзине m/s
2,7
2,3
2,8
2,6
Сремска
Митровица
Честине%
7,4
12,6
29,4
6,4

S
2,63
4,2
2,21
3,9
2,47
6,6
2,1
4,8

SW
2,24
6,3
2,19
6,8
2,09
8,7
2,1
9,1

W
2,60
17,1
2,56
4,7
2,51
17
2,3
21,8

NW
3,08
17,2
3,64
27,5
2,71
12,3
2,5
14,0

TIŠINA
10,4
23,9
6,9
4,3

Обзиром на процентуалну заступљеност тишина (7% до 24%) на мерним пунктовима,
може се рећи да територија Општине Инђија представља ветровито подручје. Генерално
посматрано, годишње честине ветрова на подручју Инђије су у највећој мери усредсређене
углавном око два супротна смера: југоисточног, тј. кошавског ветра са једне стране, и
северозападног ветра, који представља струјање од Атлантика према евроазијском копну, са
друге. Средње брзине ветрова који дувају на подручју Инђије нису велике, и крећу се у
дијапазону од 2,0 m/s до 4,0 m/s. Евидентно је и да најчешћи ветрови углавном имају
истовремено и највеће средње брзине из одређеног правца. Највећу брзину достиже
југоисточни, односно кошава.
Годишњи распореди средњих брзина ветрова, без обзира на правац одакле су ветрови
дували, показују да су највеће средње брзине у марту, а најмање у септембру или августу.
Брзине [m/s]

Честине [%]

Слика бр.3. Просечне брзине и честине ветрова – Римски Шанчеви – Нови Сад.
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Брзине [m/s]
Честине [%]

Слика бр.4. Просечне брзине и честине ветрова – Гладнош.
Брзине [m/s]

Честине [%]

Слика бр.5. Просечне брзине и честине ветрова – Београд.
Брзине [m/s]

Честине [%]

Слика бр.6. Просечне брзине и честине ветрова – Сремска Митровица.

Број дана са ветром јачине 6 по Бофору годишње износи 24,5; за период зиме 7,6;
пролећа 8,1; лета 4,7 и јесени 4,2 дана.
1.3.7. Град
Преко целог подручја Општине Инђија у периоду април – август продире често влажан
и нестабилан ваздух са запада у коме се стварају градоносни облаци и олујни ветрови.
Територија Општине не спада у изразито ''градобитно'' подручје. Подаци о појави града на
територији Општине Сремског округа су анализирани на основу низа од 30 година (1981 –
2010) из мреже главних метеоролошких и климатолошких станица као и на основу података
из мреже противградних станица за низ од 10 година (2003 – 2012).
Табела бр.15.Учесталост града на теритирији Општине Инђија за период 2003 – 2012.
Месец

ЈАН

ФЕБ

МАР

АПР

МАЈ

-

-

-

1.5

5.5

ЈУН

ЈУЛ

АВГ

СЕП

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

ГОД

ГРАД
4.7

3.0

2.1

0.3

0.2

-

-

17.3

Просечно, на нивоу године, на територији Општине Инђија, град се јавља 17,3 пута.
Систем Одбране од града функционише на територији Општине Инђија, РЦ ''Фрушка
гора'' има основну функцију да смањи проценат оштећења изазване појавом града. Систем
одбране од града ради у периоду 15.04. – 15.10. текуће године када је учесталост појава
градоносно олујних система највећи. У свом раду користи радар као основно средство и
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противградне ракете. РЦ ''Фрушка гора'' брани Општине Срема. Територију Општине Инђија
брани 9 противградних станица РЦ ''Фрушка гора'' и то:
Табела бр.16. Преглед противградних на територији Општине Инђија
Инђија
1

Крчедин

2

Нови Сланкамен

3

Контичин Салаш

4

Инђија

5

Нови Карловци

6

Љуково

7

Чортановци

8

Гладнош

9

Бешка
.

1.3.8. Снежне мећаве, наноси и поледице
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 Инђија може се
констатовати да елементарна непогода овога типа није до сада обухватала целу територију
Општине, већ само одређене рејоне. Снежни наноси и поледице у Општини Инђија јављају се
на делу пута М–22/1 (стари пут Београд – Нови Сад) на међународном пут Е–75 (ауто пут
Београд – Суботица) и на локалним и регионалним путевима, у свеукупној дужини од 176 km.
Снежни наноси се могу јавити и на деоници железничке пруге која пролази кроз
територију Општине у дужини од 19 km + 800 m.
Угроженост од поледица на саобраћајницама на територији Општине Инђија се
најчешће јавља у кривинама на путевима.
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.

1.4 ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Са густином насељености од 122 становника/km2, Инђија припада подручјима са
просечном густином насељености (100 – 149 становника/km2). Према прелиминарним
подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године, у
11 насеља Општине Инђија живи 47.204 становника. Инђија, као центар Општине, је и
најмногољудније насеље, у коме живи 55% Општинске популације, а најмање насеље су
Сланкаменачки Виногради, у којима живи 0,5% популације.
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1.4.1. Популациона структура
Табела бр.17. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.
Попис
становништва
Општина Инђија
Инђија
Бeшка
Јарковци
Крчедин
Љуково
Марадик
Н.Карловци
Н.Сланкамен
Сл.Виногради
Ст.Сланкамен
Чортановци

Укупно
пописанa лица
48 886
27 001
5966
612
2488
1541
2190
2889
3093
259
556
2291

Укупан број
становника
47 204
25 988
5747
584
2410
1505
2101
2853
2966
250
541
2259

Лица у
иностранству
1300
840
172
13
33
27
79
24
80
9
9
14

Укупан број
домаћинстава
15848
8745
1893
198
809
443
760
843
982
102
232
841

Укупан број
станова
23988
9551
2543
233
2336
519
1425
979
1916
334
1621
2531

Табела бр.18. Кретање броја становника у периоду 1948–2011. године.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Насеља
Бeшка
Инђија
Јарковци
Крчедин
Љуково
Марадик
Н.Карловци
Н.Сланкамен
Сл.Виногради
Ст.Сланкамен
Чортановци
Укупно

1948
3648
7758
404
2810
486
2597
3202
4785
925
944
27559

1953
3976
8566
554
2799
570
2766
3299
4723
928
1106
29287

1961
5378
13525
456
3176
897
2651
3427
4327
778
1833
36448

Године пописа
1971
1981
6351
6377
17892
21813
364
364
3134
2877
967
1191
2350
2255
3060
3050
4005
3210
493
756
638
1651
1853
40530
44121

1991
6169
23020
318
2858
1301
2122
2944
2976
278
577
1585
44148

2002
6239
26247
604
2878
1604
2298
3036
3455
266
674
2308
49609

2011
5747
25988
584
2410
1505
2101
2853
2966
250
541
2259
47204

У периоду од 1948. до 2011. године бележи се пораст броја становника, по просечној
годишњој стопи од 1,09%. Прелиминарни подаци Пописа становништва, домаћинстава
истанова у Републици Србији 2011. године показују апсолутни пад од 2405 становника у
односу на 2002. годину, при чему се пад бележи у свим насељима Општине Инђија.
Природни прираштај 2011. године је негативан (-4,4 промила), али ипак нешто
повољнији од војвођанског просека (-4,7 промила). Општина Инђија је седамдесетих година
имала позитиван природни прираштај, знатно изнад просека АПВ.
Кретање укупног броја домаћинстава је у анализираном периоду (1948–2011. године),
имало тренд перманентног пораста, по просечној годишњој стопи од 1,5%. Посматранопо
насељима број домаћинстава расте у свим насељима (осим у Новом Сланкамену). Просечна
величина домаћинства опадала је од 3,9 до 3,1 члана по домаћинству. Број домаћинстава се
брже повећавао од броја становника, што је последица процеса сталног раслојавања породица
и издвајања у самостална домаћинстава.
1.4.2. Старосна и полна структура
У територији Општине Инђија живи 39396 пунолетних становника, а просечна
старост становништва износи 42,3 година (40,8 код мушкараца и 43,7 код жена). У насељима
има 15848 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.
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Пол

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

С
М
Ж

2178
1130
1048

2163
1098
1065

2121
1125
996

2678
1383
1295

2948
1513
1435

3270
1734
1536

3283
1748
1535

3171
1624
1547

3092
1558
1534

3402
1687
1715

3675
1880
1795

Пол

Инђија

Табела бр.19. Старосна и полна структура, по попису 2011.год.

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

С
М

4023
1970

3462
1669

2055
939

2459
1062

1945
807

1060
373

448
114

Свега
Мушко

47433
23414

Ж

2053

1793

1116

1397

1138

687

334

Женско

24019

Укупно

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну
старосну структуру становништва са високим индексом старења 1,0, који се посматрано по
насељима креће од 0,8 до 1,9.
Становништво Општине Инђија стари и овај процес је дошао до границе критичности,
јер је индекс старења дошао до односа 1:1 (индекс старења је однос броја старих преко 60
година и броја младих испод 20 година старости), односно у старосној пирамиди контигент
најстаријег становништва и најмлађег је изједначен. Старије средовечно и старо
становништво чини 50,3% укупне популације у Општини Инђија.

Слика бр.7. Старосна структура Општине Инђија.

Агенција ''Мијаиловић ''доо
31

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на
територији Општине Инђија

1.4.3. Лица са инвалидитетом
Табела бр.20. Oсобе с инвалидитетом према врсти проблема, старости и полу, по попису из 2011.год.
Проблеми са

Општина

видом

слухом

ходом/
пењањем уз
степенице

памћењем/
концентрацијом

самосталношћу

комуникацијом

Инђија - укупно

1864

1021

2617

628

614

373

Мушко
Испод 15 година

730
14

498
3

1022
8

261
5

246
11

180
12

15‒19

6

2

6

5

7

7

20‒29

15

3

12

11

9

10

30‒49

94

40

125

45

32

35

50‒59

168

81

215

56

33

33

60‒64

118
315

66
303

173
483

26
113

33
121

19
64

1134
7

523
2

1595
2

367
4

368
4

193
5

15‒19

2

2

3

1

1

2

20‒29

21

5

9

2

6

6

30‒49

89

20

86

30

20

21

50‒59

161

36

174

36

21

18

60‒64

131
723

34
424

155
1166

21
273

21
295

11
130

65 и више
Женско
Испод 15 година

65 и више
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1.4.4. Етничка структура становништва

Укупно

Срби

Црногорци

Југословени

Албанци

Бошњаци

Бугари

Буњевци

Власи

Горанци

Мађари

Македонци

Муслимани

Немци

Свега

47433

40871

117

210

15

8

13

11

3

3

829

71

19

34

Мушко

23414

20303

72

110

7

6

8

3

1

3

409

32

10

15

Женско

24019

20568

45

100

6

2

5

8

2

-

420

39

9

19

Пол

Роми

Румуни

Руси

Русини

Словаци

Словенци

Украјинци

Хрвати

Остали

Неизјашљени и
неопредењени

Регионална припадност

Непознато

Инђија

Пол

Табела бр.21. Етничка структура Општине Инђија, по попису 2011.

Свега

426

10

39

6

380

46

391

1569

100

1630

426

206

Мушко

220

2

16

5

170

30

211

639

49

727

249

117

Женско

206

8

23

1

210

16

180

930

51

903

177

89

Слика бр.8. Становништво према националној, етничкој припадности Општине Инђија по попису 2011.год.
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1.4.5. Образовна структура становништва
Образовна структура становништва је побољшана. У популацији старијој од 10 година
2,8% је неписмено становништво (7,0% 1981. године). Анализа образовне структуре
становништва према школској спреми показује да 21% становништва старијег од 15 година
чини становништво без школске спреме и незавршеног основног образовања. Упопулацији
старијој од 15 година највеће учешће има становништво са завршеним средњим (48,9%) и
основним образовањем (22,3%).

Укупно

Без школске спреме

Непотпуно основно
образовање

Основно образовање

Средње образовање

Више образовање

Високо образовање

Непознато

С

40971

1034

4039

7629

23683

1918

2559

109

М

20061

164

1295

3366

13088

904

1193

51

Ж

20910

870

2744

4263

10595

1014

1366

58

Инђија

Пол

Табела бр.22. Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми Општине Инђија, по попису
2011.

1.4.6. Структура становништва према активности, привредним секторима и
делатностима
У процесу транзиције у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних
субјеката како по делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава.
Традиционалне делатности, које су биле носиоци привредних активности у периоду до
2000.године су у овом процесу практично престале да постоје (текстилна индустрија, прерада
коже, производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у
области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном
страних инвеститора, у потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета,
производња делова за ауто индустрију, прерада меса, производња опреме за коришћење
течног нафтног гаса, рециклажа акумулатора, производња потпуно нових материјала за
грађевинску индустрију, нове услужне делатности, као и изградња објеката у области
трговине – тржних и пословних центара новог типа са садржајима који значајно унапређују
услове живота свих грађана Општине Инђија. У привреди Општине Инђија данас доминирају
мала и средња предузећа, која су знатно флексибилнија на изазове тржишне привреде, што је
омогућило да се последице светске економске кризе минимално одразе на њихово пословање.
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1.4.6.1 Запосленост
Табела бр.23. Запослени по секторима делатности, стање 31. марта 2011. године(РЗЗС), Општине Инђија.

Сектор привреде
Привреда

1.

Пољопривреда шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија
Производња ел. енергије, гаса и воде
Снадбевање водом управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало, оправка м/в
Саобраћај, складиштење и везе
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације

2.

3.
Укупно
запослених

Број запослених
248
1535
102
252
275
780
322
10
64

Ван привреда
Финансиске делатности и делатности осигурања

55

Послови са некретнинама, изнајмљивање

46

Стручне научне иновационе и техничке делатности

108

Административне и помоћне услуђне делатности

71

Државна управа и социјално осигурање

189

Образовање

601

Здравствени и социјални рад

798

Уметност, забава и рекреација

296

Остале услужне делатности
Приватни предузетници и лица која самостално
обављају делатност
Укупно
Жене
Мушкарци

16
3599
9334
2852
6482

1.4.6.2 Пољопривредно становништво
Радни контигент (жене 15-59 година и мушкарци 15-64 година) чини 64,9 % укупне
популације. Укупан број активних лица је 22206 (највећи број активних је у терцијарним и
секундарним делатностима), а општа стопа активности 44,8. Искоришћеност радног
контигента је 69,0 %. Од укупне популације Општине 8,9% је пољопривредно становништво,
од чега је 54,7% активно пољопривредно становништво.Лица са личним приходом чине 18,7
% укупне популације Општине, а издржавана лица 36,3 % укупне популације. Коефицијент
издржаваности (однос издржаваних лица иброја активних) је 0,81. Радни контингент
(становништво од 15 до 64 година старости) чини 68,93% од укупне популације на подручју
Општине Инђија.
Табела бр.24. Пољопривередно становништво према попису 2011. године Општине Инђија.
Укупно
Активно пољопривредно
Издржавано пољопривредно
пољопривредно
становништво
становништво
становништво
Насеље
% од укупног
% од пољопривредног
% од пољопривредног
Број
Број
Број
становништва
становништва
становништва
Укупно
4413
8,9
2414
54,7
1999
45,3
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1.5 ПОЉОПРИВРЕДА
Пољопривреда у Општини Инђија има велики потенцијал, који се огледа првенствено
у врло квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем), благој клими и таласастом рељефу.
Највише су заступљене оранице на којима се узгаја првенствено пшеница и кукуруз, затим
шећерна репа, соја, сунцокрет, повртарске културе и дуван. Воћарство и виноградарство се
налазе одмах иза ораница, јер су клима и благе падине Фрушке горе изванредан спој који
резултира високим приносом. Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и шљива.
Виноградарство и винарство имају велику традицију. Традиција подизања винограда и
производње вина позната је у насељеним местима Стари и Нови Сланкамен, Сланкаменачки
Виногради, Крчедин, Бешка, Чортановци и Марадик. У последње време је у експанзији
воћарска и виноградарска производња.
Сточарство такође има дугу традицију и релативно добро је развијено. Заступљено је
свињарство, говедарство, живинарство, а у мањој мери овчарство и козарство.
Према регистру пољопривредних газдинстава који води Министарство финансија –
Управа за трезор, у Општини Инђија је регистровано укупно 2165 индивидуалних
газдинстава, од тога је 1336 активних пољопривредних газдинстава и 829 пасивних
пољопривредних газдинстава. У Општини Инђија активне су земљорадничке задруге које се
баве производњом, прометом и складиштењем пољопривредних производа и имају своје
складишне капацитете.Укупна површина пољопривредног земљишта у Општини Инђија
износи 28.667,3971 ha, од чега је обрадиво пољопривредно земљиште 26.552,2128 ha, односно
92,62 %.
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Табела бр.25. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским Општинама (РГЗ, октобар 2011.).

Обрадиво пољопривредно земљиште
Kатастарска
Општина

Бешка
Крчедин
Н.Карловци
Н.Сланкамен
С.Сланкамен
Чортановци
Инђија
Марадик
Љуково
Укупно

Њиве

Воћнаци

Виногради

Ливаде

Укупно

1
3.292,0587
3.822,8053
4.656,9566
4.358,7635
723,4515
1.465,5787
2.467,9007
2.285,0523
1.648,1493
24.720,7166

2
9,5733
154,6331
0,0000
100,2185
50,1404
124,2976
0,9198
61,6762
0,0000
501,4589

3
72,6532
184,3022
0,03305
346,9503
162,7276
195,8162
1,1813
96,6026
2,7881
1.063,3520

4
50,5632
33,1196
31,0946
40,8774
3,1077
51,1736
11,5421
45,2071
0,0000
266,6853

5(1+2+3+4)
3.424,8484
4.194,8602
4.688,3817
4.846,8097
939,4272
1.836,8661
2.481,5439
2.488,5382
1.650,9374
26.552,2128

Пашњаци

Трстици и
мочваре

Остало
земљиште

Укупно

6
324,4000
744,2119
48,2868
183,9623
166,6973
196,3517
83,5396
67,8355
4,5356
1.819,8207

7
3,6913
2,0079
1,3559
0,5777
1,4682
1,1414
0,0000
0,0000
10,2424

8
10,2919
11,9055
4,4104
22,6019
6,1295
16,5572
2,2356
90,1972
120,7920
285,1212

9(6+7+8)
3.759,5403
4.954,6689
4.743,0868
5.054,7298
1.112,8317
2.051,2432
2.568,4605
2.646,5709
1.776,2650
28.667,3971

Табела бр.26. Преглед површина пољпривредног земљишта по класама (РЗГ, октобар 2011.).

Култура
Њиве
Воћнаци
Виногради
Ливаде
Пашњаци
Трстици
мочваре
Укупно

I
5363,4253
123,3307
8,2272
1,1441
48,2879

II
9705,0689
38,0400
167,2635
30,5154
2,8440

III
6197,7099
147,6172
448,3627
67,9529
543,0000

Класа
IV
2221,8471
181,8322
355,9082
155,2940
678,1543

0,8427

6,3496

1,3379

1,7122

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

10,2424

5.545,2579

9.950,0814

7.405,9806

3.594,7480

1.617,0632

234,1264

36,5366

0,0000

28.383,7941

Укупно

V
992,0782
10,6388
69,4109
10,9864
533,9489

VI
209,6397
0,0000
11,1651
0,7925
12,5291

VII
32,4657
0,0000
3,0144
0,0000
1,0565

VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

24.722,2348
501,4589
1.063,3520
266,6853
1.819,8207
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1.5.1. Пољопривредно земљиште
Табела бр.27. Пољопривредно земљиште: укупна површина и као проценат укупне површине.

Област
Инђија

Површина у km2
385

% Пољопривередне површине
85,7

Слика бр.9. Пољопривредне површине у процентима.

1.5.1.1 Структура пољопривредног земљишта према – квалитету тла
На територији Општине Инђија заступљено је 13 врсти земљишта, које могу да се
сврстају у четири основна типа: чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној тераси и
лесном платоу, као најраспрострањенији облик, затим парарендзине, черноземи и гајњаче.
Черноземи су најзаступљенији у средишњим, јужним и југоисточним деловима Општине,
на лесној заравни и лесној тераси. Гајњача је распрострањена у северозападном делу
територије 200–250 m апсолутне надморске висине у пределима фрушкогорских
обронака. Парарендзине су такође распрострањене у северозападном делу на прибрежју
Фрушке горе.
На територији Општине Инђије простире се Сремска лесна тераса које је веома
погодна за настајање најбољег земљишта, чернозема. Чернозем покрива највећи део
територије Инђије. Активни слој земљишта је дубок око 1-1,5 m.
Табела бр.28. Педолошки типови тла на територији Општине Инђије.
Педолошки типови на територији Инђије
Назив типа
Чернозем карбонатни
Чернозем заруђени карбонатни
Чернозем безкарбонатни и чернозем у деградацији
Чернозем деградирани
Гајњача
Смеђа карбонатна земљишта на лесу понегде еродирана и парарендине
Алувијум различитог механичког састава
Делувијално алувијални нанос карбонатни и бескарбонатни
Водене површине
УКУПНО

ha
28.214
4.228
888
282
396
533
1.009
1.321
1.494
38.616

%
73,1
10,9
2,3
0,7
1
1,4
2,6
3,4
3,9
100

Важно је напоменути да на територији Општине Инђије нема лошег земљиште, па
се сматра да је то једно од најбољих земљишта у Србији.
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1.5.1.2 Структура обрадивог земљишта према начину коришћења и облику
власништва
Табела бр.294. Пољопривредна површина, према начину коришћења, 2003. године.
Друштвена и индивидуална пољопривредна газдинства у ha.
Општина
Оранице и баште
Пољопривредна
Од тога
површина
Инђија
Укупно
Индустриско Повртно
Крмно
Жито
биље
биље
биље
2003
33030
29192
20670
5527
1588
1137
2002
33110
29232
22276
3968
1638
1102
2001
33110
29232
22276
3968
1638
1102
2000
22828
19907
15751
1358
1689
928
1999
33174
29083
21406
4725
1780
971

Инђија

Воћнаци

Виногради

Ливаде

Пашњаци

2003
2002
2001
2000
1999

895
900
900
823
925

844
869
869
876
887

371
380
380
151
235

1719
1721
1721
1065
2036

Рибљаци
трстици и баре
9
8
8
6
8

Слика бр.10. Пољопривредне површине према начину коришћења – Инђија 2003.
Табела бр.30. Број пољопривредних газдинстава, земљиште у својини и коришћено земљиште према
укупнокоришћенио површини земљишта – по попису из 2011.године.

Инђија

Газдинства
укупно

2002

3944

Земљиште у својини у ha
Обрадиво
Укупно
Просек по
Свега
газдинству
11955
11236
2,85
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Коришћено земљиште у ha
Обрадиво
Укупно
Просек по
Свега
газдинству
12682
12072
3,06
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1.5.2. Пољопривредни производи
Табела бр.31. Производња пшенице и кукуруза.
Укупан принос у t
Инђија
Укупно
2003
2002
2001
2000
1999

15136
28014
28014
37022
24118

Пшеница
Друштвена
својина
7612
12662
12662
15844
9165

Приватна
својина
7524
15352
15352
21178
14953

Укупно
51352
74762
74762
78690
31997

Кукуруз
Друштвена
својина
12263
13492
13492
16976
4784

Приватна
својина
39089
61270
61270
61714
27213

Слика бр.11.Укупна принос у тонама пшенице и кукуруза
Табела бр.32. Просечан принос индустријског и повртног биља, по хектару.
Укупан принос у t
Инђија
Шећерна репа
Сунцокрет
Пасуљ
2003
29665
5931
235
2002
42584
3893
267
2001
42584
3893
267
2000
23280
3073
385
1999
13227
2718
146

Кромпир
1626
5784
5784
7040
2069

Слика бр.12. Просечан принос индустријског и повртног биља, по хектару.
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Табела бр.33. Производња сточног биља.
Укупан принос у t
Луцерка
Ливаде
4733
1191
6130
1543
6130
1543
6345
1119
4653
839

Пашњаци
1613
1183
1183
1678
900

Табела бр.34. Просечан принос сточног биља, по хектару.
Укупан принос у kg
Инђија
Детелина
Луцерка
Ливаде
2003
4935
1520
2002
7263
1634
2001
7263
1634
2000
7599
1728
1999
5688
906

Пашњаци
938
687
687
828
442

Инђија

Детелина
-

2003
2002
2001
2000
1999

1.5.3. Производња воћа и грожђа
Табела бр.35. Просечан принос воћа и грожђа, по хектару.
Јабуке
Шљиве
Укупан
Укупан
Инђија
Број родних
Број родних
принос у
принос у
стабала
стабала
t
t
2003
120210
1143
65294
348
2002
119390
830
66969
165
2001
119390
830
66969
165
2000
116970
1431
66199
470
1999
115010
2255
66024
458

Виногради
Број родних
По једном
Чокота у
чокоту у
хиљадама
kg
5267
0,8
5434
0,7
5434
0,7
5479
0,6
5818
0,9

Табела бр.36. Принос по стаблу kg.
Инђија

Јабуке
9,5
7
7
12,2
19,6

2003
2002
2001
2000
1999

Принос по стаблу kg
Шљиве
Виногради
5,3
0,8
2,5
0,7
2,5
0,7
7,1
0,6
6,9
0,9

1.5.4. Сточарство
Табела бр.37. Број стоке.
Говеда
Инђија

2003
2002
2001
2000
1999

Укупно
3563
3770
3850
3776
3970

Свиње
Од тога
краве и
стеоне
јунице
2028
2118
2123
2137
2133

Укупно
23611
18379
16649
20949
21719

Од тога
крмаче и
супрасне
назимице
2926
3313
3048
3319
3999
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Овце
Укупно

Од тога овце
за приплод

2438
316
480
300
317

1354
251
246
259
264
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Табела бр.38. Број стоке.

Инђија

Живине
укупно

Говеда на 100ha
обрадиве површине

2003
2002
2001
2000
1999

114423
107825
112114
85211
86462

11
12
12
12
13

Број
Свиње на 100ha
ораничне
површине
81
63
57
72
75

Оваца на 100ha
поњопривредне
површине
7
1
1
1
1

Слика бр.13. Укупна број: говеда, свиња, оваца, живинa.

1.6 МАТЕРИЈАЛНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЗАШТИЋЕНА
ПРИРОДНА ДОБРА
1.6.1. Материјална и културна добра
На територији Општине Инђија налази се укупно 23 споменика културе и
знаменитих места који су под заштитом државе. Категорију и режим заштите је прописао
Завод за заштиту споменика културе из Сремске Митровице.
1.6.1.1 Споменици
Два споменика културе су у категорији ''од изузетног значаја'':
- С.П.Ц. ''Св. Николе'' у Старом Сланкамену и
- Споменик подигнут на месту ''битке код Сланкамена''.
Десет споменика је у категорији ''од великог значаја'':
-Војнограничарска зграда у Крчедину;
-Српска православна црква Свети Никола у Крчедину;
-Остаци Горње и Доње тврђаве у Старом Сланкамену;
-Српска православна црква Ваведења у Бешкој;
-Српска православна црква Ваведења Богородице у Инђији;
-Римокатоличка црква Светог Петра у Инђији;
-Српска православна црква Светог Саве у Марадику;
-Римокатоличка црква у Новом Сланкамену;
-Родна кућа Ђорђа Натошевића у Старом Сланкамену и
-Српска православна црква Светог Николе у Чортановцима
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Једанаест споменика је у категорији ''од значаја'':
-Kућа Ђорђа Војновић у Инђији;
-Турско купатило у Старом Сланкамену;
-Млин на ваљке;
-Споменик стрељаним мештанима села Бешка у порти СПЦ, Бешка;
-Споменик Подунавском партизанском одреду у Инђији и
- Шест спомен обележја из периода НОБ-а на више локалитета
1.6.1.2 Археолошка налазишта
На територији Општине Инђија налази се пет археолошких локалитета на којима
су вршена истраживања и који су под заштитом државе. Поред ових ''познатих''
локалитета на територији Општине налази се још десетак мањих, истражених, локалитета
и један мањи број, евидентираних, неистражених локалитета. Најзначајнији локалитети
су:
- ''Михаљевачка шума'' у Чортановцима;
- ''Касноантичко утврђење'' у Чортановцима;
- ''Калакача'' у Бешки;
- ''Acumincum '' у Старом Сланкамену и
- ''Хумке-тулуми'' у Марадику.
1.6.1.3 Галерије и музеји
- Галерија ''Кућа Ђорђе Војновића''
- Музеј Завичајног друштва ''Стара Бешка''
1.6.2. Заштићена природна добра
Општина Инђија располаже са бројним заштићеним природним добрима.
Најзначајнији су:
- Део Специјалног резервата природе ''Ковиљско – петроварадински рит'', заштићен је
1998.год.;
- Део Националног парка ''Фрушка гора'' заштићен је 1960.год .
-

На територији Општине, подручје са режимом заштите I степена је:
Споменик природе ''Лесни профил код Старог Сланкамена''.

Поред наведених заштићених природних добара, на предметном простору
Општине се налазе и подручја значајна за заштиту, и то:
- Лесни профил Чот;
- Палеофлористички локалитет ''Јанда'',
- Станишта природних реткости: Кошевац, Патка бара и поток Будовар, Барба до,
Крчединскаада, Велика ада, акумулација Јарковац, акумулација Марадик, бара код
Руповог салаша, бивша економија код новог Карловца;
- Еколошки коридори;
- Зелени коридори.
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2 . ОБЈ ЕКТИ И ДРУГА ИНФ РАСТРУКТУРА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧ АЈА
( КРИТИЧНА ИНФ РАСТРУКТУРА)
2.1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.1. Електромрежа
а) Производња
На територији општине Инђија не постоје хидроелектране, термоелектране и
алтернативни енергенти, то јест, не постоји производња електричне енергије.
б) Дистрибуција
У границама инфраструктурног коридора на простору Општине Инђија, у
дистрибуцији електричне енергије, налазе се следећи далеководи и трафо станице:
- ДВ 400 kV број 406/1 Нови Сад 3 – Обреновац ''Младост''.
- ДВ 400 kV број 450/1 Нови Сад 3 – Обреновац ''Младост''.
- ДВ 220 kV број 217/1 Обреновац А – Нови Сад 3.
- ДВ 110 kV број 104/6 Инђија – Нови Сад 6.
- ДВ 110 kV број 104/5 Инђија – Стара Пазова.
- ТС110/20 kV ''Инђија'', снаге 2X31,5 MBA.
- ТС 110/35 kV ''Рума1'', снаге 31,5 MBA.
На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 kV, као и
нисконапонска 0,4 kV и припадајуће трафостанице.Преко пет 20 kv извода из ТС ''Инђија''
110/20kv и дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kv, врши се напајање потрошача у
насељу, а то су:
- Алексе Шантића, укупна снага 12,75МВА, укупно 20ТС;
- Карађорђева, укупна снага 9,275МВА, укупно 14ТС;
- Његошева, укупна снага 11,96МВА, укупно 23 ТС;
- Омладинска, укупна снага 14,8МВА, укупно 15ТС;
- Стевана Сремца, укупна снага 7,91МВА, укупно 20ТС.
Наведени изводи су петљасто повезани, сем С. Сремца, тако да у случају квара на
20 kv мрежи постоји могућност резервног напајања до отклањања квара.
У укупној потрошњи насеља Инђија око 59,49% заузима потрошња домаћинстава,
15,91% су потрошачи на високом напону и 24,60% остала потрошња.
Потрошња електричне енергије на територији Општине Инђија износила је:
- 1995. године 145 572 МWх
- 2004. године 148 024 МWх
што значи да коефицијент повећања потрошње електричне енергије износи 1,02.
Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу
покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика
водова и дистрибутивних трафостаница.
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На територији Општине Инђија се налази и већи број трафостаница мањег радног
опсега напона (мали трансформатори, који у себи немају уља и не одржавају се) који су
инсталирани за потребе већих привредних субјеката (привредних субјеката већег обима
производње и већих капацитета), и наведене трафостанице не престављају потенцијалну
опасност.
2.1.2. Складишта нафте, ТНГ и нафтних деривата
Бензинско гасне станице на територији општине Инђија представљају значајан
елеменат снабдевања енергијом. Исте поседују значајне капацитете нафте и нафтних
деривата и у потпуности задовољавају потребе како привредног сектора тако и
становништва. На територији општине Инђија становништво преко 16 бензинско гсних
станица врши задовољење својих потреба за снабдевањем нафтом и нафтним дериватима
и то:
Табела бр.39. Преглед бензинских станица Општине Инђија.
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Д.О.О. „ПОП“ Војина Штрбачког бб
1.
Лаћарак
Дизел
Бензин
Капацитет бензинске
Евро
БМБ – 95
Д–2
станице
дизел
Р–4
Р–3
Р–1
Капацитет по
12.432
20.728
8.383
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
„Вук петрол“ Д.О.О.
2.
Бензин
Капацитет бензинске
станице

БМБ – 95

Дизел
Евро
дизел
Р–3

Д–2

Локација пумпе
Цара Душана 151 Нови Сланкамен
Лож
уље

ТНГ
(m3)

Боце за ТНГ или
преносивирезервоари

Р–2

/

/

20.460

/

/

Локација пумпе
Краља Петра 1бб Инђија
Лож
уље

ТНГ
(lit)

Боце за ТНГ или
преносивирезервоари

Р–2
Р–1
Р–4
Р–5
Капацитет по
19.745
20.787
19.641
22.336 30.000
1000
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
KRYO GAS Драгослава Срејовића бр.1
3.
Саве Ковачевића бб Инђија
Београд
Бензин
Дизел
ТНГ
ТНГ
Боце за ТНГ или
Капацитет бензинске
Евро
(m3)
(m3)
преносивирезервоари
БМБ – 95
Д–2
станице
дизел
/
/
/
Р–2
Р–1
Капацитет по
/
/
/
5
10
1000
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
Д.О.О.„Бобар-Бешка“
4.
Кнеза Милоша бр.15 Бешка
Цара Лазара бр.81 Бешка
Бензин
Дизел
Лож
ТНГ
Боце за ТНГ или
Евро
Капацитет бензинске
БМБ –
Евро
уље
(m3)
преносивирезервоари
Премијум
Д–2
станице
95
дизел
БМБ–95
Р–3
Р–4
Р–1
Р–2
/
Р–5
/
Капацитет по
10.000
10.000 20.000 20.000
/
30
/
резервоарима
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Редни број
5.

Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
„Норма петрол“ Д.О.О.
Пут М22/1 на кат.парц. бр. 4221/1 к.о. Инђија
Бензин
Дизел
Лож
ТНГ
Боце за ТНГ или
Капацитет бензинске
БМБ–
БМБ –
уље
(m3)
преносивирезервоари
Д–2
Д–2
станице
98
95
Р–3
Р–4
Р–1
Р–2
Р–5
/
/
Капацитет по
50.000 50.000 50.000 50.000 10.000
/
/
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
6.
„Енсо“ Д.О.О.Новосадски пут бб Инђија
Цара Душана бб Марадик
Бензин
Дизел
Лож
ТНГ
Боце за ТНГ или
Капацитет бензинске
Евро
уље
(m3)
преносивирезервоари
БМБ – 95
Д–2
станице
дизел
/
Р–2
Р–1
/
/
/
Капацитет по
/
20.739
19.108
/
/
/
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
„ПЕТРОЛСТАР“ Д.О.О.Кнеза Симе
Новосадски бб Регионални пут Београд –
7.
Марковића бр.7 Београд
Нови Сад Гладнош
Бензин
Дизел
Лож ТНГ
Боце за ТНГ или
Евро
Капацитет бензинске
БМБ –
Евро
уље
(m3) преносивирезервоари
премијум
Д–2
станице
95
дизел
БМБ – 95
Р–4
Р–3
Р–1
Р–2
/
/
/
Капацитет по
46.995
45.610 47.487
47.330
/
/
/
резервоарима
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
НИС АД – НИС НАФТАГАС Народног
БС Гладнош Стари ауто пут
8.
фронта бр.12 Нови Сад
Београд – Нови Сад
Боце за ТНГ или
Капацитет
Бензин (m3)
Дизел(m3)
ТНГ(m3)
преносивирезервоари
бензинске
(kg)
станице
141
47
/
/
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
НИС АД – НИС НАФТАГАС
9.
БС Инђија 1 Краља Петра I. Инђија
Народног фронта бр.12 Нови Сад
Боце за ТНГ или
Бензин (m3)
Дизел (m3)
ТНГ (m3)
Капацитет бензинске
преносивирезервоари
станице
60
20
/
1000
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
НИС АД – НИС НАФТАГАС
10.
БС Инђија 2 Војводе Путника бб Инђија
Народног фронта бр.12 Нови Сад
Боце за ТНГ или
Бензин (m3)
Дизел (m3)
ТНГ (m3)
Капацитет бензинске
преносивирезервоари
станице
10
50
/
/
Редни број
Назив привредног друштва и адреса
Локација пумпе
НИС АД – НИС НАФТАГАС
11.
БС КрчединКрчедин
Народног фронта бр.12 Нови Сад
Боце за ТНГ или
Бензин (m3)
Дизел (m3)
ТНГ (m3)
Капацитет бензинске
преносивирезервоари
станице
20
42
/
/
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Редни број
12.

Назив привредног друштва и адреса
Лукоил – Беопетрол
Булевар Михајла Пупина бр.115а Београд

Капацитет бензинске
станице
Редни број
13.

Дизел (m3)

63
/
Назив привредног друштва и адреса
Лукоил – Беопетрол
Булевар Михајла Пупина бр.115а Београд

Капацитет бензинске
станице
Редни број
14.

Бензин (m3)

Бензин (m3)

Дизел (m3)

42
42
Назив привредног друштва и адреса
„ОМВ“ Омладинских бригада 90а Београд

Капацитет бензинске
станице

Бензин (m3)

Дизел (m3)

Редни број

140
100
Назив привредног друштва и адреса

15.

„ОМВ“ Омладинских бригада 90а Београд

Капацитет бензинске
станице

Бензин (m3)

Дизел (m3)

Редни број

160
140
Назив привредног друштва и адреса

16.

„ОМВ“ Омладинских бригада 90а Београд

Капацитет бензинске
станице

Бензин (m3)

Дизел (m3)

160

120

Локација пумпе
БС Инђија Моше Пијаде бб Инђија
Боце за ТНГ или
преносивирезервоари
/
1000
Локација пумпе

ТНГ (m3)

БС Нови Карловци Нови Карловци
Боце за ТНГ или
преносивирезервоари
/
/
Локација пумпе
Краља Петра I. бб Инђија
Боце за ТНГ или
ТНГ (m3)
преносивирезервоари
25
/
Локација пумпе
Ауто пут Е75лева страна 141+716
Бешка 1
Боце за ТНГ или
3
ТНГ (m )
преносивирезервоари
25
/
Локација пумпе
Ауто пут Е75десна страна 141+716
Бешка 1
Боце за ТНГ или
3
ТНГ (m )
преносивирезервоари
25
/
ТНГ (m3)

2.1.3. Гасоводна инфраструктура
Дистрибутивнa гасоводнa мрежa ниског притиска у функцији je под надзором
локалног дистрибутера гaca ЈП ''Ингас'' из Инђије. ЈП ''Ингас'' завршило је гасификацију
свих насеља у Општини Инђија 2004. године. Тренутна укупна дужина мреже је 347.466
m, од чега 53.853 m челичног гасовода притиска 6 – 12 бара, а 293.613 m полиетиленског
гасовода притиска 1 – 3 бара. Када су у питању потрошачи, индивидуалних има 8.600,
стамбених 607, а индустријских 301.
На територији Општине Инђија изграђени су следећи гасоводи:
- Гасовод високог притиска од МГ 04/ II до ГМРС Бешка;
- Гасовод РГ 04 – 05 од РГ 04 – 17 до ГМРС Инђија;
- Гaсовод РГ 04 – 17 од МГ – 04/ II – ГМРС Сремска Митровица;
- Гaсовод ГМ 04/II од ГРЧ Госпођинци – ГРЧ Батајница.
Изграђене су две главне мерно регулационе станице (ГМРС).
Постојећа гасоводна мрежа у насељу Инђија (полиетиленски гасоводи 1 – 3 bar и
челични гасоводи средњег притиска) су у добром стању, с обзиром да је највећи део
мреже за Инђију изграђен у току 1990. и 1991. године, затим 2000. и 2004.године. У јуну
2004. године изградњом челичног разводног гасовода за Марадик, Чортановце и Сл.
Винограде гасоводном мрежом покривена су сва насељена места у Општини Инђија. За
снабдевање насеља Нови Карловци изграђен је челични гасовод Ф114,3х3,6 mm. На
територији Општине Инђија гасификована су сва насеља.
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2.2 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Просторним планом Републике Србије планирана је изградња оптичких каблова на
свим магистралним правцима, како би се извршила замена раније изграђеног система
аналогних веза, новим дигиталним системом који обезбеђује, поред класичне телефонске
мреже и развој широко појасне ISDN, (дигиталне мреже интегрисаних услуга), на
територији целе Републике. Као један од најзначајнијих оптичких каблова у Републици,
део трасе оптичког кабла из правца Београда ка Новом Саду и Суботици, прелазиће преко
територије Општине Инђија и између осталог, имаће и функцију међусобног повезивања
одређеног броја крајњих, (локалних), централа које се налазе непосредно на траси кабла
или у њеној близини.
Телекомуникациона инфраструктура, на подручју Општине Инђија, којом су
обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви, примарна и
секундарна мрежа у насељима већим делом, по квалитету и по капацитету, није на
задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, велики део је
изграђен надземно и недовољног је капацитета. У насељима још увек није извршена
аутоматизација и дигитализација телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви
између телефонских централа већим делом нису остварени оптичким кабловима.
Приступна телекомуникациона мрежа је делимично децентрализована.
Телекомуникациони саобраћај одвија се преко централе УПС Инђија ''Центар'' капацитета
5832 аналогна и 112 дигиталних бројева, УПС Инђија ''Вашариште'' капацитета 2352
аналогна и 32 дигитална броја и централатипа СИ 2000/224 капацитета 1300 бројева.
Телефонска централа у Инђији је ранга чворне телефонске централе.
Примарна мрежа је подземна, изграђена у свим улицама, док је секундарна мрежа
делом и надземна.У насељу постоји изграђена кабловска ТТ канализација у централној
зони удужини од 2394m.
У насељима још увек није извршена аутоматизација и дигитализација
телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви између телефонских централа већим
делом нису остварени оптичким кабловима.
Месна ТТ мрежа у већини насеља такође није осавремењена, а у појединим
деловима насеља секундарна мрежа је још увек ваздушна.
У насељима Љуково, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Бешка, Крчедин,
Чортановци, Марадик, Стари Сланкамен постоји по једна поштанска јединица, у насељу
Инђија две, а у Јарковцима и Сланкаменачким Виноградима постоје станице постоноше.
Укупно у свим поштама Општине Инђија инсталирано је 27 шалтера и 35 поштанских
ковчежића.
За потребе система ГСМ мреже мобилних телекомуникација на простору Општине
Инђија изграђене су базне радио-станице на подручју КО Инђија, КО Чортановци и КО
Бешка.
Преко
простора Општине Инђија
телекомуникационог система веза ''Телекома'':
- Инђија – Стара Пазова;
- Бранковац – Београд;

прелазе
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-

Бранковац – Стара Пазова.

и мобилних телекомуникација:
- Чортановци – Ковиљ;
- Бешка – Ковиљ.
Табела бр.40. Корисници услуга компаније „Телеком Србија“ – фиксна телефонија и АДСЛ.

Претплатници
Телефона
АДСЛ
10150
3500
1840
310
220
0
190
0
640
20
420
45
660
75
840
175
920
60
75
20
110
0
16475
4205

Место
Инђија
Бешка
Чортановци
Јарковци
Крчедин
Љуково
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Стари Сланкамен
Сланкаменачки Виногради
Укупно

Радио Инђија се организује као јавно предузеће. Радио Инђија емитује програм на
ултра кратком таласу 96 MHz са уредном дозволом Републичке радиодифузне агенције –
локална зона покривања Lr 242/Инђија.
РТВ ''Радио телевизија Инђија'' покрива сигналом подручје између Београда и
Новог Сада. ТВ програм се емитује путем кабловског дистрибутера у Општини. РТВ
Инђија има сопствену зграду, технику, двадесетак запослених и десетак хонорарних
сарадника. Програм је конципиран пре свега као јавни сервис грађана Општине и зато је
информативног карактера.

2.3 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.3.1. Друмски саобраћај
Постојећу саобраћајну мрежу Општине Инђија чини унија путева различитог
хијерахијског нивоа, која својом изграђеношћу омогућава доступност до свих насеља у
Општини (чак из више праваца), са задовољавајућим нивоом саобраћајног повезивања
Општинског центра и окружењем и субрегионима.
Табела бр.41. Путна инфраструктура – Општине Инђија.
Савремени
Укупно
Магистрални
коловоз
Путна
Савремени
инфраструктура–
Свега
коловоз
Општине Инђија 182 km
123 km
45
45 km
km

Регионални
Свега

Савремени
коловоз

Свега

Савремени
коловоз

29
km

28 km

108
km

50 km

На простору општине Инђија егзистира:
- Аутопут Е-75 (А1) Београд-Суботица
- ДП I реда (магистрални пут) бр. 22/1 Нови Сад- Инђија-Београд.
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-

На нивоу Општине Инђија у функцији су:
ДП II реда – регионални путеви и то:
ДП II реда бр.130, Марадик – Ириг;
ДП II реда бр.109, Стари Сланкамен – Инђија – Путинци.

Слика бр.14. Путна инфраструктура – Општине Инђија.

На простору Општине Инђија егзистира и систем општинских (локалних) путева у
укупној дужини од 112 km, који по изграђености задовољавају основне функције и они
чине низ радијалних праваца, који настају из путева вишег нивоа, као из насеља и тосу:
1....L-1 Аутопут м-22/Е-75 /- Крчедин
2....L-2 Банстол-Чортановци
3....L-3 Банстол Венац
4....L-4 Љуково-Р-109 /Инђија-Рума/
5....L-5 Крчедин-Крчединска Планина
6....L-6 Бешка-Дунав
7....L-7 Чортановци-Дунав
8....L-8 Пут М-22/1-Гладнош
9....L-9 Јарковци-Р-109/Инђија-Рума/
10..L-10 Нови Карловци-Стара Пазова
11..L-11 Крчедин-Крчединска планина-Дунав
12..L-12 Нови Карловци-Сурдук
13..L-13 Нови Карловци-Крчедин
14..L-14 Нови Карловци-Бешка
15..L-15 Инђија-Бешка
16..L-16 Крчедин-Нови Сланкамен
17..L-17 Нови Сланкамен-Сурдук
18..L-18 Бешка-Чортановци
19..L-19 Марадик-Р-109/Инђија-Рума/
Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

50

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

20..L-20 Марадик-Гладнош
21..L-21 Инђија-Јарковци
22..L-22 Нови Сланкамен-Сланкаменачки Виногради
23..L-23 Р-109/Инђија-Рума/-Голубинци
У оквиру Општине Инђија постоје и некатегорисани и атарски путеви, који су у
функцији остваривања веза насеља са садржајима у атару–сировинским залеђем. Ови
путеви су углавном са земљаним коловозом, већи део године су непроходни.
У оквиру аутопута Е-75 егзистирају следеће саобраћајне петље:





Прикључење - Видиковац (стационажа 140+300)
Укрштање - Бешка (стационажа 143+194)
Прикључак - Марадик ( стационажа 147+210)
Укрштање - Инђија (стационажа 151+820)
Постојећи надвожњак на аутопуту Е-75 на простору Општине Инђија:




Надвожњак, стационажа (140+925)
Надвожњак стационажа (149+000)

Путнички саобраћај је углавном добро организован. У Општини Инђија постоји
организован градски и приградски саобраћај. Сва села имају честе аутобуске везе.
Аутобуска станица аутопревозничког предузећа ''Ласта'', са свом пратећом
инфраструктуром која у потпуности задовољава потребе становништва Општине.
2.3.2. Железнички саобраћај
Преко простора Општине прелази међународна магистрална jедноколосечна
електрифицирана пруга из правца Београда на којој је организован јавни путнички и
теретни саобраћај а која се на граници К.О. Стара Пазова и К.О. Инђија рачва у два
правца. Један крак наставља ка Новом Саду док је други усмерен ка Сремској Митровици
и граничном прелазу са Хрватском.
Главна пруга бр.2 (Београд – Стара Пазова – Инђија – Суботица – граница
Мађарске (Келебија) је европским споразумом дефинисана у ред главних пруга класа А и
додељен јој је међународни број Е–85 као ознака којем систему припада. Ова пруга је део
паневропског коридора 10. Наведене пруге пролазе територијом Општине а у плановима
равоја пруга великих брзина планиране су да буду способне за брзине од 160 до 250 km/h.
Постојећа мрежа индустријских колосека задовољава потребе привредних субјеката на
територији Општине Инђија и развојним програмима ЈП Железнице Србије нису
планирани нови индустријски колосеци. Постојећи укрштаји јавних путева и пруге су у
нивоу. Заштитни појас железничких пруга на територији Општине Инђија је добро
очуван. На простору Општине Инђија је на главном железничком правцу и по интензитету
је значајан у функцији превоза роба за потребе овог простора, али и транзита који потиче
из суседних држава.
Изграђеност и стање пруга, станица (Инђија село, Инђија главна, Инђија пустара,
Бешка, Чортановци, Чортановци дунав и Карловачки виногради), као и станичних
капацитета не омогућују потребни ниво експлоатације по европским стандардима, па се
ова пруга мора ремонтовати (повећање носивост и поправка осталих елемената ради
повећања експлоатационих брзина, као и изградња још једног колосека и потпуна
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електрификација), како би се створили задовољавајући експлоатациони услови за
извршење транспортног рада по европским стандардима. Као неопходност треба
изградити савремену–технолошку станицу и све пратеће капацитете (индустријске
колосеке), као правилну логистичку подршку савременом пословању.
Железнички саобраћај је присутан преко следећих капацитета:
- Електрифицирана пруга Београд – Стара Пазова – Инђија – Суботица граница
Мађарске (Е- 85);
- Електрифицирана пруга Београд – Шид – граница Хрватске (Е70);
- Железничка станица Инђија (путничко – робна).
2.3.3. Водни саобраћај
Водни саобраћај, иако просторно присутан преко пловног пута реке Дунав, у
постојећем стању се мало користи при извршењу транспорта роба (осим теретног
пристана за расуте терете у Старом Сланкамену) за потребе овог простора.
2.3.4. Ваздушни саобраћај
Ваздушни саобраћај на простору општине Инђија није присутан, већ се сви захтеви
за овим видом превоза задовољавају преко постојећег аеродрома у Сурчину.

2.4 ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Здравствена заштита у Општини функционише преко система установа које су у
склопу Дома здравља ''Др. Милорад Мика Павловић'' Општине Инђија. Дом здравља ''Др.
Милорад Мика Павловић'' са својим специјалистичким службама налази се у Инђији док
се здравствене амбуланте налазе у Бешки, Крчедину, Нови Карловци, Нови Сланкамен,
Марадику, Чортановцима, Љукову, Јакровцима. На територији Општине Инђија постоји
специјална бања ''Др.Боривоје Гњатовић'' у Старом Сланкамену – термална бања. Центар
за социјални рад ''Дунав'' Општине Инђија је установа социјалне заштите која врши јавна
овлашћења у области социјалне и породично правне заштите. Центар за социјални рад
''Дунав'' се налази на адреси Војводе Степе бр.42., Инђија.

2.
3.
4.

Лабораторија

1.

Број санитетских
возила

2
Дом здравља
''Др. Милорад Мика Павловић''
Српаско црквена бр.5, Инђија
Специјална бања
''Др. Боривоје Гњатић''
Стари Сланкамен
Амбуланта Бешка
Краља Петра I, Бешка
Амбуланта Крчедин
Светислава Радиновића 8, Крчедин

Врсте специјал.
служби

1

Екипе опште
медицинске помоћи

Здравствена установа,
адреса

Број болничких
кревета

Редни
број

Број здравствених
радника

Табела бр.42. Преглед здравствених установа са капацитетима.

316

-

30

9

15

1

4

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-
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Амбуланта Нови Карловци
Главна 17, Нови Карловци
Амбуланта Нови Сланкамен
Цара Душана 110, Нови Сланкамен
Амбуланта Марадик
Фрушкогорска 1, Марадик
Амбуланта Чортановци
Желеѕничка бб, Чортановци
Амбуланта Љуково
Петра Кочића 1, Љуково
Амбуланта Јарковци
Ивана Милутиновића 151, Јарковци

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Табела бр.43. Преглед приватних здравствених установа
Редни
број

Приватне здравствене установа

1

2

Адреса
3

1.

Поликлиника др Коркут, Тешић

Српскоцрквена 26., Инђија

2.

Поликлиника Рокнић

Војводе Степе 8., Инђија

3.

Поликлиника др.Вишњевац

Краља Петра I бр.99а., Инђија

4.

Лекарска ординација Гозал

Краља Петра I бр.78., Инђија

5.

Гинеколошка ординација Гинорди

Милорада Стојића Горчила 31., Инђија

6.

Радиолошка ординација Визас

Краља Петра I бр.76ц., Инђија

Табела бр.44. Преглед приватних лабараторија
Редни
број

Приватне лабараторије

1

2

Адреса
3

1.

Бео-Лаб

Цара Душана 2., Инђија

2.

Лабораторија Габрић

Српскоцрквена 1., Инђија

3.

Лабараторија Милица Чворков-Дражић

Српскоцрквена 1., Инђија

Табела бр.45. Преглед апотекарских установа
Редни
број

Апотекарска установа

Адреса

1

2

3

1.

Апотека ''Камилица'' СР

Војвођанска бр.9., Инђија

2.

Апотека ''Весна''

Српскоцрквена бр.10., Инђија

3.

Апотека ЗУ ''Јулија Фарм''

Новосадска бр.8., Инђија

4.

ЗУ Апотека ''Ескулап''

Краља Петра I бр.9., Инђија

5.

ЗУ Апотека ''Кениг''

Југ Богданова бр.31., Инђија

6.

ЗУ ''Фармација СЈ'' Београд

Новосадска бр.12., Инђија

7.

Апотека ''Зегин''

Новосадска бр.1., Инђија

8.

Апотека ''Бену''

Војводе Степе бр.11., Инђија

9.

Апотека ''Нови Сланкамен''

Цара Душана бр.119., Н.Сланкамен

10.

Апотека ''Нови Карловци''

Главна бр.15., Нови Карловци
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11.

Апотека ''Крчедин''

Светислава Радиновића 8, Крчедин

12.

Апотека ''Марадик''

Бориса Кидрича бр.1., Марадик

13.

Апотека ''Чортановци''

Радмила Васиљевића бб, Чортановци

14.

Апотека ''Бешка''

Кнеза Милоша бб, Бешка

2.5 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање становништва и привреде на територији Општине Инђија је у
надлежности ЈКП ''Водовод и канализација'' из Инђије. Насеља која имају локална
изворишта и која су у надлежности ЈКП ''Водовод и канализација'' из Инђије су: Инђија,
Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Марадик, Бешка, Крчедин. Насеље
Чортановци има делимично изграђен водовод који је у власништву приватног лица.
Насеље Сланкаменачки виногради нема изграђен водовод па се користе сопствени бунари
у власништву домаћинстава. Водозахвати су типа бушених бунара са максималним
капацитетом од 107 l/s у насељу Инђија где их има највише – 24, док је минимални
капацитет у насељима Нови Карловци и Стари Сланкамен 6,7 l/s. На територији Општине
Инђија постоји постројење за припрему воде и то у насељу Инђија чији је
димензионисани капацитет 150 l/s. На пример, у току 2012. године количина испоручене
воде била је 2.842.000 m3. Утоку 2005. године праћена је хигијенска исправност воде за
пиће месних водовода насеља Општине Инђија. Редовна контрола квалитета вршена је у
Институту за заштиту здравља – Сремска Митровица. Број узетих узорака одговарао је
Правилнику хигијенској исправности воде за пиће (Правилник о хигијенској исправности
воде за пиће, Сл. лист СРЈ 4/98), као и Закону о здравственој исправности животних
намирница. Хемијски састав воде одређен је њеним геолошкоисторијским настанком,
односно лежиштима из којих се црпи вода у насељеним местима Општине Инђија.
2.5.1. Подсистем Инђија
На Инђијском изворишту је у функцији 25 бунара. Укупан капацитет 25 Инђијских
бунара износи 7595 l/min = 126,5 l/s. Овај капацитет обезбеђује довољне количине воде за
водоснабдевање насеља Инђија, Љуково, Јарковци и Нови Карловци. Од 2008. године у
раду су нови бунари Б10/1, Б18/1, Б18/2, Б19/1 и Б19/2 укупног капацитета 30 l/s.
Из свих бунара на изворишту се вода захвата потапајућим пумпама и допрема у
резервоар запремине 3150 m3. Из резервоара захваћена количина воде се преко
потапајућих пумпи потискује до два хидрофора запремине 2 x 5.000 l, одакле се даље
шаље у мрежу конзумном подручју. Притисак у мрежи се, системом фреквентне
регулације, одржава на константној вредности од 5 бара. Дистрибутивна мрежа је
прстенастог типа, са контра резервоаром (водоторњем) укупне запремине 500 m3. Намена
водоторња је одређивање притиска у мрежи и делимично изравнање протицаја (пуњење у
часовима смањене потрошње и пражњење у часовима максималне потрошње).
Дистрибуциона мрежа се састоји од цеви  400,  300,  200 и  150, које образују 19
прстенова разводне мреже. Већина прстена чине цеви пречника  200 и  150, док су
цеви  400 и  300 постављене у почетнимдеоницама разводне мреже од изворишта до
центара потрошње.
Водостаница Инђија налази се на југоисточној радној зони Инђије. У оквиру овог
простора који је ограђен жичаном оградом и улазном капијом налази се више
грађевинских објеката и то:
- Затворени базен запремине 3150 m3 воде;
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-

Зграда за надзор водоводног система Инђије;
Станица за хлорисање воде;
Објекат са постројењем за припрему воде за пиће (у припреми);
Објекат црпне станице за повраћај припремљене воде у систем водоснабдевања.

Затворени базен служи за смештај прерађене воде као резерва за снабдевање у
периодима повећане потрошње. Изграђен је од армираног бетона према пројектној
документацији и укопан у земљу.
Станица за хлорисање урађена је по пропису за те намене.У подножју има два
отвора са жалузинама (на супротним странама објекта) за природну вентилацију, има
уграђен вентилатор за извлачење загађеног ваздуха, у посебној просторији држи се
прописана лична заштитна средства радника. Непосредно поред објекта налази се базен са
раствором воде и креча, а инсталације и опрема за хлорисање гасним хлором правилно је
инсталирана. У станици није уграђен детектор гасног хлора. У објекту водостанице налази
се више канцеларијских простора за одмор радника један радионички простор, командна
сала за аутоматско праћење целог водоводног система и два тоалета. Све је изграђено од
чврстог грађевинског материјала, кров од челичних решетки и алуминијумског лима.
Природно осветљено преко светларника, прозора и врата. Електричне исталације и
вештачко осветлење изведено по пропису у складу са важећим стандардима. Загревање
просторија у зимском периоду врши се помоћу термоакумулационих пећи.
Водоторањ Инђија налази се у северозападном делу Инђије. Капацитет торња је
500 m , са максималном висином 37 m. Учвршћен је на зглобном челичном стубу и
затегнут челичним сајлама. Служи за изравнавање притиска у водоводној мрежи у
повећаним терминима потрошње воде. На удаљености око 30 m од водоторња изграђена је
једна радионица површине око 100 m2 која служи за припремне интервентне радове на
мрежи и за текуће одржавање возног парка. Радионица има канал за возила, водоводну
мрежу, електроинсталације. Од опреме и алата користи се следеће: апарат за варење,
брусилица – треншајба, аутогена гарнитура са ацетиленом и кисеоником, браварски и ауто
– механичарски алат и мали компресор. Испред радионице постоји бетонирани плато за
рад у топлом периоду, простор за одлагање песка, шљунка и цемента и спољни хидрант.
На том простору врши се припрема или вење бетонских прстенова и шахтова. Цео круг је
ограђен бетонским стубовима и плетеном жицом, осветљен је спољном расветом и има
капију која се закључава.
3

Табела бр.46. Ознаке бунара, дубина бунара (бушотине) изворишта Инђија.
Експлоатацион капацитет
Насеље
Ознака објекта
Дубина (m) бун/буш.
(l/min)
Б – 1/1
199/203,5
450
Б - 1/2
73,87/95
200
Б – 2/1
197/203
150
Б – 2/2
69,4/72
200
Б – 3/1
192,5/201
420
Б – 3/2
77/77
540
Б – 4/1
199,33/212
/
Инђија
Б – 4/2
78,8/83,8
380
Б – 5/1
193/205
200
Б – 5/2
81,5/83
180
Б – 6/2
71,67/75
200
Б–8
193/202
340
Б – 10/1
203,3/210
360
Б – 10/2
99/104
240
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Б – 11/1
Б – 16/1
Б – 16/2
Б – 17/1
Б – 17/2
Б – 18/1
Б – 18/2
Б – 19/1
Б – 19/2
ДП Срем

201/220
oko 200
92,35/93
207/203
106/103
202,80/204,80
100/104
197/205
73/75
82/120

120
250
380
90
90
310
240
400
400
470

Табела бр.47. Резервоарски капацитети у Инђији.

Насеље
Инђија

Ознака објекта
Инђија резервоар
Водоторањ Инђија

Капацитет
3150 m3
500 m3

Inđija

Слика бр.15. Водоводна мрежа насеља Инђија.

2.5.2. Подсистем Љуково и Јарковци
У насељима Јарковци и Љуково 2006. године изграђена је водоводна мрежа и
повезни цевовод Инђија – Јарковци – Љуково, тако да се становници ових насељених
места снабдевају водом са Инђијског изворишта. Укупна дужина повезних цевовода и
водоводних мрежа (полиетиленских) износи око 18 километара (17740 m, од чега повезни
цевовод Инђија – Јарковци 2786 m, повезни цевовод Јарковци – Љуково 2304 m,
водоводна мрежа Јарковаца 5184 m и водоводна мрежа Љукова 7466 m), а број
водоводних прикључака износи 757. За одржавање притиска у границама између 3 и 4
бара у водоводној мрежи насеља Љуково и Јарковци на уласку у Јарковце изграђена је
црпна станица. Опрема за аутоматско управљање црпне станице се састоји од програма
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биљног контролера и два фреквентна регулатора који у зависности од притиска на уласку
у црпну станицу управљају радом два пумпна агрегата снаге 4 КW уграђених у црпну
станицу.

Слика бр.16. Водоводна мрежа насеља Јарковци са распоредом хидраната.

Слика бр.17. Водоводна мрежа насеља Љуково са распоредом хидраната.
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2.5.3. Подсистем Марадик
У Марадику тренутно се у експлоатацији налазе три бунара укупног капацитета
600 l/min = 10 l/s. Пуштањем бунара Б6 у току 2008. године обезбеђене су довољне
количине воде за водоснабдевање потребним количинама одговарајућег притиска.
Вода се из бунара (утопним пумпама) директно потискује у дистрибутивну мрежу.
У оквиру изворишта изграђени су пропратни објекти, инсталиран је хидрофор од 5.000 l,
хлоринатор капацитета 300 литара и комплетна аутоматика за континуирани рад
изворишта. Притисак у мрежи се одржава на константној вредности од 3,5 бара. Цеви у
мрежи су претежно урађене од АЦ и ПВЦ-а, мада има и ливено – гвоздених. Највећи
пречник цеви, који води од изворишта до центра насеља је пречника  100 mm. Након
пада водоторња у Марадику (запремине 200 m3), због удара олујног ветра (елементарна
непогода), онемогућено је стварање резерве воде у периодима смањене потрошње, због
чега у сваком тренутку потрошња мора бити покривена производњом воде, тј. радом
бунара.
Водостаница Марадик налази се са леве стране на улазу у насеље Марадик –
поред земљорадничке задруге. Од пута је удаљена око 100 m. Заштитни појас око
водостанице није урађен. Поред водостанице налазе се два бунара који су повезани на
резервоару водостанице и даље са разводном мрежом. Водостаница је израђена од чврстог
грађевинског материјала, покривена дрвеном конструкцијом и црепом. У водостаници
налази се и опрема за хлорисање воде, електро – исталација са разводним орманом и
машинска опрема за потискивање воде у систем водоснабдевања. Поред објекта налази се
покривени базен напуњен раствореним кречом са водом за евентуалну неутрализацију
хлора из боца у случају квара на боци. Прилазни пут је задовољавајуће ширине и
квалитета. Поред општих мера заштите на раду на располагању раднику су и лична
заштитна средства.

Слика бр.18. Извориште Марадик.
Табела бр.48. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Марадик.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње Експлоатациони капацитет
Б–4
1985
3 l/s
Марадик
Б–5
1987
3,7 l/s
Б–6
2008
3,3 l/s
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Слика бр.19. Водоводна мрежа насеља Марадик са распоредом хидраната.

2.5.4. Подсистем Бешка
Извориште у Бешки се састоји од пет бунара укупног капацитета 1100 l/min. У току
2008. године у рад је пуштен бунар Б7 који је лоциран у близини железничке станице
капацитета 300 l/min. Насеље Бешка има изграђену водоводну мрежу, а снабдевање водом
се врши из бушених цевастих бунара. Изграђен је ниски резервоар запремине 100 m3 који
прикупља воду из три бунара (Б1, Б2 и Б3) и преко црпне станице она се даље
дистрибуира за потрошњу. Бунари Б6 и Б7 директно потискују воду у водоводну мрежу
воду и лоцирани су у близини водоторња.
Према концепту дугорочног водоснабдевања Бешка представља локални центар у
који се вода допрема из правца Инђије и из којег се вода транспортује за потребе Бешке,
Крчедина, Сланкаменачких винограда, Чортановаца, Викенд зоне и Марадика.
Задовољење потреба за водом наведених насеља у будућем периоду предвиђа се водом из
локалних изворишта и водом која се допрема из правца Инђије. Изградња црпне станице
је планирана у више етапа. У првој етапи било је предвиђено уређење дела водозахвата
(реконструкција и измештање дегазатора) извођење грађевинских радова на црпној
станици према коначној етапи изградње и уграђивање хидромашинске опреме за ЦС
Бешка – југ капацитета Q=20 l/s за потребе водоснабдевања насеља Бешка. До сада су
изведени комплетно грађевинско занатски радови са инсталацијама, застакљење објекта,
унутрашње малтерисање, уграђена је комплетна хидромашинска опрема и електроорман
са аутоматиком (фреквентни регулатори и софт стартери) за управљање радом пумпних
агрегата у ЦС и бунарима. Уграђени фреквентни регулатори омогућујy одржавање
константног притиска у мрежи од 5 бара. Водоторањ запремине 250 m3 (висине 27 метара)
се налази са супротне стране главног изворишта, а има функцију делимичног изравнања
протицаја.
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Водостаница Бешка налази се у јужном делу Бешке. Саграђена је за потребе
насеља Бешке а у будућности и за крак према Чортановцима и Крчедину и Марадику.
Састоји се од зграде, базена за воду, дегазатора, хлоринатора, машинске и електроопреме.
Круг је ограђен бетонским стубовима и плетеном поцинкованом жицом. Приступни пут је
ширине 3,5 метара асфалтиран. Објекат има електро и громобранску инсталацију и има
природну вентилацију, а базен се проветрава преко две цеви пречника 300 mm и 150 mm
које су изведене скроз изнад крова и имају уграђене вентилаторе. Објекат црпне станице
је димензија 9.20 x 11.20 метара. Висина од пода до гредних носача износи 4.50 метра.
Подна облога је бетон. Објекат је скелетног система коме су носиве греде и стубови.
Објекат је фундиран на коти – 1.00 m, темељима самцима од армираног бетона. Испуна је
зид од опеке дебљине 25 cm. Међуспратна конструкција је од ФЕРТ гредица са испуном
од блокова. Кровна конструкција је од дрвене грађе. Спољне површине су фарбане
фасадном фарбом а унутрашње поликолором. Објекат нема централно грејање а загрева се
термоакумулационом пећи.
Сви објекти и инсталације урађени по пројекту Е – 204/99 на кога је Иститут
заштите на раду Нови Сад дао стручно мишљење и оверио га 11.03.1999. године.
Водоторањ Бешка (стубни) максималне висине 30 метара изграђен од металних
лимова и металних цеви, са изолованом куполом (резерваром) капацитета 250 m3. Налази
се на северној страни Бешке, близу железничке станице. Заштитна зона око водоторња
ограђена је бетонским стубовима и плетеном поцинкованом жицом. Прилазни пут широк
5 метара, асфалтиран, површина унутар круга затрављена. Поред водоторња има један
бунар комплет опремљен и повезан на водоторањ.

Слика бр.20. Извориште Бешка.
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Табела бр.49. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Бешки.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње
Експлоатациони капацитет
Б–1
1974
6 l/s
Б–2
1976
0,9 l/s
Бешка
Б–3
1981
0,8 l/s
Б–6
1996
4,6 l/s
Б–7
2008
3,65 l/s

Насеље
Бешка

Табела бр.50. Резервоарски капацитети у Бешки.
Ознака објекта
Капацитет
Бешка резервоар
100 m3
Водоторањ Бешка
250 m3

Слика бр.21. Водоводна мрежа насеља Бешка са распоредом хидраната.

2.5.5. Подсистем Крчедин
Укупан капацитет 4 бунара у Крчедину износи 650 l/min = 10,83l/s. Овај капацитет
обезбеђује довољне количине воде за водоснабдевање насеља Крчедин с обзиром да
капацитет резервоара од 250 m3 омогућује обезбеђење резерви воде у периоду смањене
потрошње.На изворишту, осим четири бунара, инсталирана је заједничка хидрофорска
станица запремине 2×5.000 литара, одакле вода претходно хлорисана иде у постојећи
резервоар запремине 250 m3. Притисак у мрежи је од 2,8 до 5,9 бара. Из резервоара се вода
потискује у дистрибутивну мрежу. Мрежа водовода је прстенастог типа са највећим
пречником цеви од  110 mm. Ова цев пролази дуж центра насеља спајајући извориште са
центром потрошње, док су остале цеви углавном пречника  90 mm и мање. Већина цеви
је урађена од ПВЦ материјала.
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Водостаница Крчедин налази се на источном делу Крчедина поред асфалтног
пута на удаљености око 20 метара. Заштитна зона је полуограђена са бетонским
стубовима и плетеном жицом. Прилаз земљани пут, а круг затрављен. Објекат саграђен од
чврстог грађевинског материјала. Просторија за хлорисање засебно урађена, са природном
вентилацијом. Има електроинсталацију и водоводну и канализациону инсталацију.
Загревање просторије за хлорисање врши се термоакумулационом пећи. Поред просторије
постоји базен (покривен) напуњен водом са кречом за неутрализацију хлорних боца, у
случају цурења хлора. У објекту је и резервар и хидрофород 250m3 воде. Све је изведено
по пројекту из 1982. године. По важећим грађевинским пописима.

Слика бр.22. Извориште Крчедин.
Табела бр. 51. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Крчедину.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње
Експлоатациони капацитет
Б–1
1981
3,2 l/s
Б–2
1991
2,5 l/s
Крчедин
Б–3
1991
2,2 l/s
Б–4
1991
2,7 l/s

Насеље
Крчедин

Табела бр.52. Резервоарски капацитети у Крчедину.
Ознака објекта
Капацитет
Крчединрезервоар
250 m3
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Слика бр.23. Водоводна мрежа насеља Крчедин са распоредом хидраната.

2.5.6. Подсистем Новиим Стари Сланкамен
Стари Сланкамен
Садашње потребе за водом житељи Старог Сланкамена са околним викенд
насељима, обезбеђују из четири бунара укупног капацитета 800 l/min. Ова четири бунара
обезбеђују довољну количину воде за село, викенд насеље и болницу. Опште
карактеристике водоводне мреже су разуђеност по основи и висини, уграђене цеви су
углавном азбестцементне са максималним пречником 110. Водоводна мрежа на
појединим деоницама је плитко укопана. Водоводна арматура на чворовима мреже је
запуштена, недостају хидранти или испусне грађевине,док на високим тачкама мреже
недостају ваздушни вентили. На 1.300 метара од изворишта изграђена су два резервоара
капацитета 175 m3. Изградњом Црпне станице у Новим Карловцима, Стари Сланкамен ће
се водоснабдевати из Инђије а бунари у Старом Сланкамену ће се користити као резервна
варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска
у мрежи.
Нови Сланкамен
Извориште у Новом Сланкамену састоји се од 2 бунара (390 l/min = 6,5 l/s). У
Новом Сланкамену локални водовод је решен по класичном концепту по којем се вода
захвата из бунара пумпама и преко хидрофорског постројења запремине В=2x5.000
литара, након хлорисања шаље конзумном подручју. На супротној страни од изворишта
налази се контра резервоар запремине 100 m3 са основном првобитном наменом
изравнања протицаја. Притисак у мрежи у центру насеља је око 4,3 бара, а на крајевима
око 3 бара. Највећи пречник цеви у мрежи је  160 mm и та цев води од хидрофорског
постројења до центра насеља, улицом у којој је груписан већи број потрошача. Преостале
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цеви су пречника  110 mmи мање. Изградњом Црпне станице у Новим Карловцима,
Нови Сланкамен ће се снабдевати водом из Инђије а бунари у Новом Сланкамену ће се
користити као резервна варијанта у случају да се прекине водоснабдевање из Инђије или
да дође до пада притиска у мрежи.
Станица за дезинфекцију Сланкамен. Објекат станице за дезинфекцију је
смештен на водозахвату након сабирног шахта. Ради се о приземном зиданом објекту са
две засебне просторије, мокрим чвором и улазом. Габарити објекта су 6.95 x 4,65 m.
Дебљина зидова је 25cm, светла висина објекта је 2,80 метара. Просторија предвиђена за
улаз је површине 1,11 m2, на њој су постављена метална врата која се отварају према
напоље, а из ње воде двоја врата у мокри чвор (1,84 m2) и просторију за електроопрему (8,
40 m2). Просторија за хлорисање је површине 14,11 m2, са посебним улазом који се налази
на супротној страни од улаза у предходне просторије. У просторији постоји прозор
140/140 и метална врата која се отварају према напоље. На растојању од 1.50 метра од
спољног зида просторије за хлорисање постоји шахт унутрашњих диментзија 1,45x1,00 x
2,06 кроз који пролази цев  100 mm из шахта 1. У објекту нема уграђен детектор гасног
хлора ни вентилатор .Око објекта постоји трoтoар ширине 70c m. У близини објекта око 4
m налазе се и два напуштена непокривена бунара које је потребно санирати. На крак ОП
комада пречника 32 mm је прикључен усис црпне станице за дезинфекцију. Потис црпне
станице је повезан на цевовод  100 mm и дужине 830 метра. Маx. ниво воде у резервару
Стари Сланкамен је на коти 153,40. На траси овог цевовода постоји превој који иде до
коте цца 160 мнм.
Укупну мрежу водоснабдевања поред станице за дезинфекцију чине и водоводна
мрежа две водостанице, хидрофор запремине В=8000 l који служи за регулацију рада
бунарских пумпи и заштиту од хидрауличног удара, резервоар запремине 100 m3, и
резерваор 350 m3 који служе за изравнавање притиска и потрошње, цевовод, 5 бунара и
шахтови. У току експлатације водовода радник приступа објектима водовода у циљу
надгледања рада, одржавања, санације евентуалних хаварија и израде кућних прикључака
нових корисника.
Радови на одржавању водовода и изради кућних прикључака корисника врше се у
уличном профилу у условима функционисања саобраћаја моторних возила. Водовод
представља објекат који се задржава у функцији 20 – 50 година па и дуже, сви делови
водовода нису истог времена трајања. Шахтови водовода постављени у чворовима мреже
су релативно мале дубине. Међутим бунарски шахт је значајније дубине и у њему може
доћи до труљења пењалица за силазак радника. Водоводна мрежа је под притиском 3 – 6
бари. Услед прскања цевовода може доћи до повређивања људи. Дезинфекција воде се
врши гасним хлором или препаратима хлора. Хлор је веома штетан по здравље људи.
Табела бр.53. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Новом Сланкамену.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње
Експлоатациони капацитет
Б–1
1974
2l/s
Нови Сланкамен
Б–3
1981
3,7 l/s
Табела бр.54. Резервоарски капацитети у Новом Сланкамену.
Насеље
Ознака објекта
Капацитет
Нови Сланкамен
Нови Сланкаменрезервоар
100 m3
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Слика бр.24. Извориште Нови Сланкамен.

Слика бр.25. Извориште Стари Сланкамен.
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Табела бр.55. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Стари Сланкамену.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње
Експлоатациони капацитет
Б-1/2
1974
2,2 l/s
Б-3
1976
3 l/s
Стари Сланкамен
Б-5/1
1991
3 l/s
Б-5/2
2000
4,2 l/s
Табела бр.56. Резервоарски капацитети у Старом Сланкамену.
Насеље
Ознака објекта
Капацитет
Стари Сланкамен
Стари Сланкаменрезервоар
350 m3

Слика бр.26. Водоводна мрежа насеља Нови и Стари Сланкамен са распоредом хидраната.

2.5.7. Подсистем Нови Карловци
Нови Карловци имају локални водовод који је решен на уобичајени начин
карактеристичан за ове просторе и за насеља која оскудевају са водом. Пре изградње
повезног цевовода Инђија – Нови Карловци, подземна вода из бунара се захватала
пумпама и преко хидрофорског постројења дистрибуирала потрошачима.
Данас се насеље Нови Карловци снабдева водом из Инђије, а бунари у Новим
Карловцима (2 ком.) ће се користити као резервна варијанта у случају да се прекине
водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи.
Водовод Нови Карловци састоји се од два бунара, водоводне мреже, две
водостанице цистерне од челика капацитета 30000 l воде, два хидрофора, хлоринатора,
компресора, пумпи и шахтова.
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Објекти водостаница налазе се на две локације. Израђени су од чврстог
грађевинског материјала, осветљени преко прозора и имају прописане електроинсталације
заштитне зоне око изворишта и објеката су ограђене. Објекти су у слабо одржаваном
стању тако да прокишњавају и стварају влагу што утиче на убрзано пропадање опреме
унутарњих и слaб комфор запослених на одржавању система водоснабдевања. Хлорисање
није издвојено у посебне просторије тако да додатно утиче на оксидацију опреме.
Просторије немају уграђене детекторе гаса ни вентилаторе. Бунарски шахтови су
изграђени по важећим прописима у складу са пројектом.
2007. године водовод Нових Карловаца повезан је цевоводом са Инђиjским
водоводом тако да ће убудуће моћи код повећане потрошње користити и воду из
Инђиjског система водоснабдевања.

Слика бр.27. Извориште Нови Карловци.
Табела бр.57. Ознаке, година изградње и и капацитети бунара у Новим Карловцима.
Насеље
Ознака бунара
Година изградње
Експлоатациони капацитет
Б–3
1985
3l/s
Нови Карловци
Б–4
1991
3,7 l/s
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Слика бр.28. Водоводна мрежа насеља Нови Карловци са распоредом хидраната.

2.5.8. Генерални квалитет подземних вода
На извориштима водовода у Општини Инђија указује на следеће физичко –
хемијске карактеристике: температуре воде су око 17°C, pH вода је у интервалу 7,3 – 8,0,
боја воде је од безбојне до опалесцирајуће (5 – 35 NTU), без мириса са
електропроводљивошћу од 600 до 970 µS/cm.
Све подземне воде су хидрокарбонатне класе, калцијумско – магнезијумско –
натријумске групе. Подземне воде из друге субартеске издани углавном су према
резултатима хемијских анализа имале већи садржај јона натријума (84 – 89 mg/l) од вода
из прве субартеске издани (48 – 52 mg/l). Разлика у концентрацији је надокнађена
повећањем садржаја јона магнезијума у водама прве субартеске издани (64 – 70 mg/l),
односно у водама друге субартеске издани 35 – 40 mg/l.
Такође, уочљива је разлика у садржају јона амонијака у водама прве и друге
субартеске издани. Углавном је већа концентрација амонијака у дубљим слојевима (0,42 –
0,9 mg/l), као и јона мангана, којих готово увек има изнад МДК у интервалу од 0,08 – 0,38
mg/l. Пошто су готово на свим извориштима до сада каптирани песковити интервали прве
и друге субартеске издани, истим објектом, вештачким путем је остварена хидрауличка
веза ове две издани тако да се у будућој експлоатацији на извориштима може очекивати
уједначавање квалитета вода обе издани.
Садржај осталих макрокомпоненти је следећи: јона хлорида има од 10 – 29 mg/l,
нитрата од 1 – 10 mg/l.
Генерално садржај јона гвожђа је испод МДК, али се повремено јавља
концентрација преко 0,3 mg/l. Сдржај органских материја је у свим испитиваним узорцима
испод МДК, односно утрошак калијум – перманганата је увек мањи од 6 mg/l.
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Концентрације арсена је у границама дозвољеног Правилником и креће се око вредности
0,01 mg/l.
2.5.9. Водопривредна инфраструктура на водама II реда
На територији Општине Инђије од водопривредне инфраструктуре која се користи на
водотоцима другог реда изграђене су две бране чији је основни задатак заустављање
поплавног таласа изнад насеља услед наглог сливања вода са падина Фрушке Горе.
2.5.10. Љуковачко језеро
Љуковчко језеро лоцирано је на западној периферији села Јарковци, 4 km
југоисточно од језера Шеловренац изван заштитне зоне Националног парка. Од центра
Општине Инђија удаљено је, такође 4 km. Максимална дубина језера је при брани и
износи 10 m. Ширина језера је око 300 m a дужина око 2 km. Захвата површину од 35 ha и
запремину од 1.000.000 m³, те је у стању да заустави поплавни талас стогодишње воде
потока Љукова. Акумулација се простире западно од насеља Јарковца, у долини потока
Љуково, на површинама које су стално биле угрожене од сувишних вода које су се
сливале са виших бочних страна и притом плавиле и угрожавале долину. Земљана брана
акумулације ''Љуково'' лоцирана је на потоку Љуково, на km 7+050, удаљена од пољског
пута који се налази јужно од бране 75 m.

Слика бр.29. Љуковчко језеро.

Основне карактеристике:
Укупна запремина акумулације
Корисна запремина
Површина сливног подручја акумулације
Кота нормалног успора акумуклације
Кота максималног успора акумулације
Кота круна бране акумулације
Кота прага прелива акумуклације
Површина нормалног нивоа успора (потопљена
површина)
Површина максималног нивоа успора
Дужина земљане бране у круни
Кубатура земљане бране

Vu=980.000 m³
Vk=930.000 m³
Fsl=1.753 hа
107,60
108,20
109,20
107,60
F=33,50 hа
F=37,50 hа
L=186,20 m
Vbr=32,211 m³

Насута брана је хомогеног пресека, максималне висине 7,70 m. Ширина круне
бране је 3,0 m. Брана има банкину на низводном делу, на коти 105,20. Круном није
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предвиђен никакав саобраћај, осим пешачког. Узводни нагиб косине је 1:2,5 а низводни
1:2,25. Узводна косина је обложена бетонском облогом. Брана има бочни прелив и
брзоток Q=23,00m³/cm, као и темељни испуст Ø 450 mm. Брана је изграђена од лесног
материјала, из позајмишта са леве и десне стране узводно од бране. Основни задатак
акумулационог базена је заустављање поплавног таласа изнад насеља. Изградњом
земљане бране побољшао се режим одводњавања сливног подручја Ф=1753 ha и успорено
нагло сливање вода са падина Фрушке Горе.
Обезбеђење од великих вода и њихова евакуација врши се бочним преливом и
брзотоком. Да би се са сигурношћу удаљио преливни ток на прописано удаљење од
ножице бране, на стационажи km 0+109 је изграђен бетонско одвод – брзоток, док
слапиште није пројектовано због својих знатних димензија већ је на том делу канал
проширен и спојен са постојећим. Прелив је димензионисан на Q= 23,00 m3/sec. што
одговара 100 год. води ( према маx. забележеној киши 92,50 mm). Према прорачуну маx.
интезитета кише од 92,2 mm на дан акумулациони базен има задатак да прими поплавни
талас и да исти и задржи при чему ниво у акумулационом базену неће прећи коту 107,05
што је за 55 cm ниже од коте прага прелива.
Режим нивоа у акумулационом базену у циљу спречавања поплавног таласа
низводно од бране треба да буде:
1. у пролеће пре отапања снега на коти 107,05
2. сваки виши ниво у акумулационом базену изнад коте 107,05 треба да се евакуише
испустним цевоводом Ø 450mm
3. Када дође до појаве маx. вода и преливања преко прага прелива, испуст Ø 450mm
обавезно мора бити потпуно отворен како би се и њиме омогућило отицање великих
вода
Брана ''Љуково'' са акумулацијом, је у државној својини- имаоц права (корисник) су
ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад. Водопривредно предузеће ''Галовица'' д.п., БеоградЗемун, има годишњи Уговор са ЈВП ''Воде Војводине'' везан за редовно одржавању
бране''Љуково'' у коме се плаћа и чувар бране (2 часа дневно) у току радне недеље
(понедељак-петак) без викенда. Из наведеног се може видети да брана нема службу
чувања 24 часа дневно. Изузетак су околности када се од стране надлежног ЈВП ''Воде
Војводине'' прогласи одбрана од поплава тада се у зависности од проглашења фазе
(редовна-ванредна одбрана од поплава) објекат обилази и чува у редовној одбрани 8
часова а у ванредној 24 часа.
Брана поседује Пројекат техничког осматрања који је најважнији део техничке
документације о осматрању. Пројекат осматрања дефинише модел праћења понашања
бране и припадајућих грађевинских и електромашинских објеката, који се мора
спроводити од почетка њене изградње и даље, све до престанка њене функције. Од
квалитета концепције осматрања у великој мери зависе квалитет и успешност праћења
понашања бране, односно откривање постојања ризика угрожавања њене безбедности и
осигурање њене безбедности и функционалности у току коришћења. У вези тога се врше
инструментална осматрања (Геодетска осматрања-одређивање хоризонталних померања
одређивање вертикалних померања, два пута годишње, мерење нивоа воде у акумулациј
водомерном летвом, мерење количине падавина (кишомером), осматрање нивоа подземне
воде у пијезометрима.)
Мерење количине провирних вода кроз тело и бокове бране се не врши из разлога
неизграђености објекта за мерење количине провирних вода.
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Временски план инструменталних осматрања: мерење нивоа воде у акумулацији
се обавља једном дневно, геодетско осматрање се обавља два пута у току године,
падавине редовно како се дешавају, пијезометарски нивои једном недељно.
Брана ''Љуково'' не поседује Елаборат за одређивање последица услед изненадног
рушења бране и обавештавања и узбуњивања становништва на подручју угроженог
поплавним таласима (Сл.гл. посебно гласило СРС бр.1. из 1990.год., члан 24.), такође нема ни
трајно обележене границе полавног таласа. Брана ''Љуково'' са акумулацијом нема
инсталирану опрему за узбуњивање.
2.5.11. Шелевренац језеро
На тромеђи између Крушедолског Прњавора, Крушедол села и Марадика налази се
природни резерват, језеро Шелевренац. Језеро је природни, нетакнути резерват у коме
живе бројне животињске врсте. Површина језера је близу 65 хектара, а само језеро је
настало вештачком акумулацијом канала Шелевренац, по коме је и добило име. Поток
''Шелевренац'' почиње код Велике Ремете на Фрушкој гори, а његова притока Марадички
поток има извориште код насеља Марадик. Брана на потоку ''Шелевренац'' је подигнута на
km 13+235, јужно од Марадика.
-

Микроакумулација је вишенаменска и то за:
Заустављање поплавног таласа формираних на стрмим теренима горњег слива потока
Шелевренац.
Заштиту плодног земљишта од сувишних вода низводно од бране,
За наводњавање пољопривредних површина,
Узгој рибе и рекреацију.

Технички подаци бране и акумулације:
Укупна запремина акумулације
Корисна запремина
Површина сливног подручја акумулације
Кота нормалног успора акумуклације
Кота максималног успора акумулације
Кота прага прелива
Кота круна бране акумулације
Максимална висина земљане бране
Ширина круна бране
Површина нормалног нивоа успора (потопљена површина)
Површина максималног нивоа успора
Дужина земљане бране у круни
Кубатура земљане бране
Цевовод за пражњење акумулације
Нагиб узводне косине

Vu=3.124.466 m³
Vk=2.100.000 m³
Fsl=28,5 km2
128,00
129,73
128,00
131,30
12,60 m
6,0 m
F=54,00 hа
F=65,00 hа
L=260,00 m
Vbr=76.879 m³
600 mm
1:2,5

Брана поседује Пројекат техничког осматрања који је најважнији део техничке
документације о осматрању. Пројекат осматрања дефинише модел праћења понашања
бране и припадајућих грађевинских и електромашинских објеката, који се мора
спроводити од почетка њене изградње и даље, све до престанка њене функције. Брана ''
Шелевренац '' не поседује Елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења бране и
обавештавања и узбуњивања становништва на подручју угроженог поплавним таласима (Сл.гл.
посебно гласило СРС бр.1. из 1990.год., члан 24.), такође нема ни трајно обележене границе полавног
таласа. Брана '' Шелевренац '' са акумулацијом нема инсталирану опрему за узбуњивање.
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2.6 СНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА ХРАНОМ
Простор Општине Инђија покривен је са већим бројем малопродајних објеката
који у потпуности задовољавају потребе становништва као и погонима за производњу и
прераду меса и месних прерађевина, објеката за прераду воћа и поврћа, хладњаче и
млекаре.
Табела бр.58. Преглед привредних субјеката за снабдевање становништва храном на територији локалне
самоуправе Инђија
Редни
Назив субјекта
Адреса субјекта
Делатност субјекта
број
1
2
3
4
АД ''ЖИТОСРЕМ''
Производња млинских и пекарских
1.
Војводе Путника бр.2.
Инђија
производа
''ЈУВИТАНА''Инђија,
Производња кашица, сокића и
2.
ТАКОВО
Краља Петра I бб.
производа од јаја
Производња, складиштење и
''ВОЋАР
Н.Сланкамен,
3.
дистрибуција воћа. Поседује
СЛАНКАМЕН''
Фрушкогорска бб.
хладњачу капацитета 300 тона
Винарија
Пожаревац, Боже
Плантажа грожђа на 41,7 хектара–
4.
''ЖИВКОВИЋ''
Димитријевића бр.29.
Производња вина
Производња сухомеснатих
Инђија,
5.
''Гомбит'' доо
производа, обрада, хлађење и
Краља Петра I бб.
замрзавање животињског меса
Инђија,
Производња, обрада, хлађење и
6.
Месара ''СРЕМАЦ''
Југ Богдана бр.133.
замрзавање животињског меса
Месара
Нови Сланкамен,
Производња, обрада, хлађење и
7.
''ВУКАШИНОВИЋ''
Цара Душана бр.105.
замрзавање животињског меса
Бешка,
Производња, обрада, хлађење и
8.
''МЕСАР БАТА''
Марадичка бр.24.
замрзавање животињског меса
Крчедин,
Производња, обрада, хлађење и
9.
''СЛОБОДАН И СИН''
Цара Душана бр.17.
замрзавање животињског меса
Инђија,
Производња, обрада, хлађење и
10.
''ВУЈКОВИЋ ИН''
Мике Антића бр.16.
замрзавање животињског меса
Инђија,
Производња хлеба, свежег пецива и
11.
Пекара ''ГАЈ''
Југ Богдана бр.4.
колача
Инђија, Саве
Производња хлеба, свежег пецива и
12.
Пекара ''МУШКИЊА''
Шумановића бр.21.
колача
Инђија,
Производња хлеба, свежег пецива и
13.
Пекара ''ЧАРЛИ''
Карађорђева бр.6.
колача
Пекара
Производња хлеба, свежег пецива и
14.
Инђија, Сремска бр.2.
''СОФРОНОВИЋ''
колача
Инђија, Соње
Производња хлеба, свежег пецива и
15.
Пекара ''ЧАНКОВИЋ''
Маринковић бр.75.
колача
Табела бр.59. Преглед великих трговинских кућа за снабдевање храном
Ред.
бр.
1
1
2
3
4
5
6

Велике трговинске куће

Место

2

3

Аман

Инђија
Инђија
Инђија
Нови Карловци
Бешка
Нови Сланкамен

Адреса
4
Краља Петра I бр.129
Господарска бб
Цара Душана бр.167
Главна бб
Краља Петра I бр.20
Цара Душана бр.145
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7
8
9
10
11
12
13

Макси Супермаркет
IDEA Супер
ДИС
Univerexport

Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Инђија
Бешка
Нови Сланкамен

Медиус

Војводе Степе бр.11
Новосадска бр.12-16
Краља Петра I Карађорђевића бр.6
Југ Богдана бр.25.
Голубиначка бб
Кнеза Милоша бб
Цара Душана бр.66

Табела бр.60. Преглед привредних субјеката који се баве прерадом млека и производњом сирева
Ред.бр

Млекара

Место

Адреса

1

2

3

4

Инђија

Бранка Чопића бб

1

Селект Милк

Табела бр.61. Преглед капацитета хладњача за ускладиштење меса и месних производа
Ред.
Назив правног лица
Складишни
Место
Адреса
бр.
власника хладњаче
капацитет
1
2
3
4
5
1
Ескимо С-продукт доо Инђија
Цара Душана бр.150 1500 тона
2
Svissline продукт доо
Инђија
Краља Петра I бб
400-600 тона
Табела бр.62. Преглед капацитета складишног простора (силоса)
Ред.
Назив правног лица
Место
Адреса
бр.
власника силоса
1
2
3
4

Складишни
капацитет
5

1

Агроунија доо

Инђија

Војводе Путника бб

3400 вагона

2

Луксин ИН Аграр доо

Крчедин

Боре Кечића бр.54а

25000 тона

3

ЗЗ Марадик

Марадик

Цара Душана бр.12

600 тона

4

Житосрем АД

Инђија

Војводе Путника бр.2.

35000 тона

Врста производа
на складиштењу
6
воће
сировине

Врсте културе
на складиштењу
6
кукуруз,
пшеница,соја,
сунцокрет
кукуруз,
пшеница,соја,
сунцокрет
кукуруз,
пшеница,соја,
сунцокрет
пшеница,
кукуруз

2.7 ПРОИЗВОДЊА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Концепција развоја индустрије на простору Општине Инђија подразумева даљи
развој индустрије, транспорта и складиштења у просторно груписаним целинама – радним
зонама, постојећим и планираним, као и развој мањих производних и пословних објеката
по насељима.
Табела бр.63. Радне зоне Општине Инђије.

ЛОКАЦИЈА
Североисточна радна зона
Југоисточна радна зона
Бешка
Нови Сланкамен
Љуково

ПОВРШИНА
650 ha
100 ha
10 ha
15 ha
8,5 ha
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Североисточна радна зона обухвата површину од 636 хектара. Радна зона је
потпуно инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, канализација, гасовод,
трафостанице, и др.). Простире се дуж регионалног пута Р109 (Рума – Стари Сланкамен),
који је кроз ову индустријску зону реконструисан и проширен на 4 саобраћајне траке, те у
потпуности прилагођен потребама инвеститора који су изградили своје капацитете у овој
индустријској зони, као и свим грађанима који користе ову саобраћајницу. Западно у
односу на радну зону пружа се железничка пруга Београд–Нови Сад која се налази на
међународном Коридору 10. У североисточној радној зони налазе се привредни субјекти
који у свом процесу производње користе или складиште опасне хемијске материје и то су
следећи привредни субјекти:
Табела бр.64. Привредни субјекти који рукују или складиште опасне хемијске материје.
Ред.
бр
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив привредног субјекта

Адреса

2
Thyssenkrupp Materials Serbia
"Farmina pet foods" doo
''Henkel’’ Serbia
"Monbat PLC" doo
"Изотерм-Плама" доо
"Plastik IN" doo
"Terra production" doo
'' Метало-цикарна'' доо
"IGB Automotive Comp" doo
"Монус" доо
"Агроунија" доо
Grundfos Srbija doo

3
Саве Ковачевића бб, Инђија
Саве Ковачевића бб, Инђија
Саве Ковачевића бб, Инђија
Саве Ковачевића бб, Инђија
Саве Ковачевића бб, Инђија
Саве Ковачевића бб, Инђија
Војводе Путника бб, Инђија
Војводе Путника бб, Инђија
Војводе Путника бб, Инђија
Војводе Путника бб, Инђија
Војводе Путника бб, Инђија
Обилазни пут Север 21 Инђија

Слика бр.30. Индустријска зона Североисток – Инђија.
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Југоисточна радна зона обухвата површину од 89 хектара. Налази се на 1,5 km од
центра Инђије дуж магистралног пута М22/1 према Београду, који радну зону повезује са
окружењем, док у подручју града исти магистрални пут има функцију главне градске
саобраћајнице. У простору радне зоне предвиђене су обострано сервисне саобраћајнице
које опслужују локације и повезују их са магистралним путем М22/1. Ова радна зона је
потпуно комунално опремљена и у зони постоји сва комунална инфраструктура као и у
граду Инђија, између осталог и фекална канализација и челични гасовод потребних
капацитета. У Југоисточној радној зони налазе се привредни субјекти који у свом процесу
производње користе или складиште опасне хемијске материје и то су следећи привредни
субјекти:
Табела бр.65. Привредни субјекти који рукују или складиште опасне хемијске материје.
Ред.
бр
1
1
2
3
4
5
6
7

Назив привредног субјекта

Адреса

2

3

"Гомбит" доо
"Juvitana Swisslion product" doo
"Папирленд" доо
"ГасТех" доо
''Гогић пластика'' доо
"Ескимо С продукт" доо
"Tehnoexport" doo

Краља Петра I бр.194ц Инђија
Краља Петра I бб Инђија
Краља Петра I бб Инђија
Краља Петра I бб Инђија
Краља Петра I бб Инђија
Цара Душана бр.150 Инђија
Јована Поповића бр.43 Инђија

Слика бр.31. Индустријска зона Југоисток – Инђија.
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2.8 ОРГАНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Табела бр.66. Преглед јавних предузећа, установа локалне самоуправе
Редни
број
1
1.
2.

Назив субјекта

Адреса субјекта

2

3
Инђија,
Цара Душана бр.1

Општина Инђија
Електровојводина

3.

Телеком Србија

4.

ЈП Ингас

5.

Ј.П. ''Инђија пут''

6.

ЈКП "Комуналац"

7.

ЈКП "Водовод и
канализација"

8.

ЈП "Ингрин"

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Центар за социјални рад
''Дунав''
Републички завод за
здравствено осигурање
Републички завод за
пензионо осигурање
Национална служба за
запошљавање-фил.Инђија
Служба за катастар
непокретности Инђија
Центар за културу - Инђија
Туристичка организација
општине Инђија
Агенција за економски
развој општине Инђија

17.

Црвени крст Инђија

18.

Пореска управа

19.

Управа за трезорекспозитура Инђија

20.

ЦМО Инђија

21.

Народна библиотека
"Др.Ђорђе Натошевић"

22.

Железничка станица

23.

Аутобуска станица

24.

Радио-Телевизија Инђија

Инђија,
Војводе Степе бр.36
Инђија,
Војводе Степе бр.14
Инђија,
Блок 63. Објекат 14/2
Инђија,
Војводе Степе бр.11/3
Инђија,
Војводе Степе бр.20/3
Инђија,
Војводе Степе бр.48
Инђија,
Цара Душана бр.1
Инђија,
Војводе Степе бр.42
Инђија,
Војводе Степе бр.16/2
Инђија,
Војводе Степе бр.16/1
Инђија,
Краља Петра I бр.78/11
Инђија,
Цара Душана бр.1
Инђија,
Војводе Степе бр.40
Инђија,
Цара Душана бр.1
Инђија,
Војводе Степе бр.48
Инђија,
Војводе Степе бр.34
Инђија,
Војводе Степе бр.18
Инђија,
Војводе Степе бр.16
Инђија,
Дунавска бр.2.
Инђија,
Трг слободе бр.2.
Инђија,
Железничка бр.9.
Инђија,
Соња Маринковић бб
Инђија,
Војводе Степе бр.1/3

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

76

Телефон

022/561-322
022/561-242
022/561-121
022/560-862
022/215-0015
022/561-002
022/560-842
022/565-867
022/560-526
022/560-593
022/560-657
022/561-650
022/561-265
022/515-005
022/510-970
022/556-060
022/561-445
022/561-001
022/561-183
022/561-557
022/551-378
022/560-866
022/561-409
022/561-211
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25.

Сремска Телевизија

26.

Радио-Телевизија Мега

Инђија,
Железничка бб
Инђија,
Сремска бр.70а

022/556-166
022/553-004

Правосудни органи
27.
28.
29.
30.

Општинско јавно
правобранилаштво
Општинско јавно
тужилаштво
Прекршајни суд у РумиОдељење суда Инђија
Основни суд Сремска М.
Судска јединица Инђија

Инђија,
Цара Душана бр.1
Инђија,
Трг слободе бб
Инђија,
Дунавска бр.2.
Инђија,
Краља Петра I бр.2

022/561-401
022/565-563
022/560-626
022/560-743

Табела бр.67. Преглед месних заједница
Ред.
бр
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ред. бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Месна заједница
2
Инђија
Бешка
Чортановци
Јарковци
Крчедин
Љуково
Марадик
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Сланкаменачки Виногради
Стри Сланкамена

Адреса

Телефон

3
Војводе Степе бр.38
Краља Петра I бр.1
Железничка бб
Ивана Милутиновића бр.151
Цара Душана бр.1
1.новембра бр.88
Цара Душана бр.1
Главна бр.24
Цара Душана бр.123
Јанка Чмелика бр.8
Др.Боривоје Гњатовић бр.21

4
022/551-033
022/570-039
022/580-004
022/504-808
022/500-230
022/587-848
022/506-607
022/584-270
022/591-402
022/2586-600
022/2591-410

Табела бр.68. Преглед месних канцеларија
Месна канцеларија
Адреса
2
3
Бешка
Краља Петра I бр.1
Чортановци
Железничка бб
Јарковци
Ивана Милутиновића бр.151
Крчедин
Цара Душана бр.1
Љуково
1.новембра бр.88
Марадик
Цара Душана бр.1
Нови Карловци
Главна бр.24
Нови Сланкамен
Цара Душана бр.123
Сланкаменачки Виногради
Јанка Чмелика бр.8
Стри Сланкамена
Др.Боривоје Гњатовић бр.21

Телефон
4
022/570-011
022/580-001
022/504-808
022/500-031
022/587-848
022/506-601
022/584-011
022/591-402
022/2586-600
022/2591-410

Табела бр.69. Преглед јединица МУП-а.
Редни
број
1

Назив субјекта

Адреса субјекта

2

3
Краља Петра I Карађорђевића бр.19.
Инђија
Карађорђева бр.2.
Бешка

1.

Полицијска Станица Инђија

2.

Полицијско Одељење Бешка
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Табела бр.70. Преглед стручних служби хитне медицинске помоћи.
Ред.
број
1.
2.

Назив службе хитне
медицинске помоћи

Адреса

Хитна медицинска помоћ
– Инђија
Хитна медицинска помоћ
– Бешка

Српскоцрквена бр. 5
Инђија
Краља Петра I бр.33.
Бешка

Број
здравствених
радника

Лекара

Медицинских
техничара

Број
возила

22

10

12

8

4

2

2

1

Напомена : Хитна медицинска помоћ је организациона јединица Дома Здравља ''Др Милорад
Мика Павловић'' Инђија, која организује делатност из ургентне медицине током целе године,
сваки дан, 24h дневно. Хитна медицинска помоћ у Бешки дежура само ноћу од 20 часова до 07
часова.
Табела бр.71. Преглед ватрогасно спасилачких јединица
Редни
број
1
1.

Назив субјекта

Адреса субјекта

Број припадника

2

3

4

Ватрогасно-спасилачка
јединица Инђија

Дунавска бр.2. Инђија

13

Опремљеност
5
Камион...4.ком
Теренско м/в..1.ком
Пумпе......5.ком

Табела бр.72. Преглед добровољно ватрогасних друштава
Редни
Назив субјекта
Адреса субјекта
број
1
2
3
Добровољно ватрогасно друштво
1.
Дунавска бр.2. Инђија
Инђија
2.

Добровољно ватрогасно друштво
Нови Сланкамен

Цара Душана бр.123. Нови Сланкамен

3.

Добровољно ватрогасно друштво
Бешка

Бешка бб, Бешка
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2.9 НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ
Табела бр.73. Преглед основних школа
Ред.
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Место
2
Инђија
Инђија
Инђија
Марадик
Нови Сланкамен
Чортановци
Нови Карловци
Бешка
Крчедин

Назив основне школе

Адреса

3
ОШ Душан Јерковић
ОШ Јован Поповић
ОШ Петар Кочић
ОШ Бранко Радичевић
ОШ Др Ђорђе Натошевић
ОШ Ружа Ђурђевић Црна
ОШ Слободан Бајић Паја
ОШ Браћа Груловић
ОШ 22. Јул

4
Душана Јерковића 1
Краља Петра I бб
Цара Душана 9
Карађорђева 6
Вука Караџића 1
Вељка Влаховића 1
Главна 31
Карађорђева 2
Наде Јаношевић 4

Телефон
5
022/561-420
022/561-330
022/561-540
022/506-603
022/591-422
022/580-009
022/584-014
022/570-115
022/2500-307

Табела бр.74. Преглед средњих школа
Ред.
бр.
1
1
2
3

Место

Назив средње школе

Адреса

Телефон

2

3
Средња школа ''Др Ђорђе Натошевић "
Гимназија
Техничка школа "Михајло Пупин"

4
Трг Слободе 2а
Трг Слободе 1
Цара Душана 2

5
022/551-854
022/555-095
022/561-404

Инђија

Табела бр.75. Преглед предшколских установа
Ред.
Назив предшколске установе
Место
бр.
1
2
3
1
П.Ј. "Сунце"
Инђија
2
П.Ј. "Невен"
Инђија
3
П.Ј. "Сунцокрет"
Нови Карловци
4
П.Ј. "Маслачак"
Бешка
5
П.Ј. "Цврчак"
Крчедин
6
П.Ј. "Пчелица"
Нови Сланкамен
7
П.Ј. "Бамби"
Марадик
8
П.Ј. при ОШ "Душан Јерковић"
Инђија
9
П.Ј. при ОШ "Душан Јерковић"
Јарковци,
10
П.Ј. при ОШ "Јован Поповић"
Инђија
11
П.Ј. при ОШ "Петар Кочић"
Инђија
12
П.Ј. при ОШ "Петар Кочић"
Љуково
13
П.Ј. при ОШ "Др Ђорђе Натошевић"
Стари Сланкамен
14
П.Ј. при ОШ "Ружа Ђурђевић - Црна"
Чортановци
15
П.Ј. при ОШ "22 Јул"
Сланк. Виногради

Адреса
4
Душана Јерковића 17а
Омладинска бб
Средња 8
Трг Српских Јунака 2
Цара Душана 1
Карађорђева 1
Карађорђева 6
Душана Јерковића 1
Ивана Милутиновића 102
Краља Петра И бб
Цара Душана 9
1.Новембра 73
Боривоја Гњатића бб
Вељка Влаховића 1
Јанка Чмелника 8
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5
022/560-614
022/552-619
022/584-913
022/570-387
022/500-010
022/591-152
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПОСЕБНИ
ДЕО

Инђија Фебруар 2018.године
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3. ИДЕНТИФ ИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД
ЕЛЕМ ЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И НЕСРЕЋА
3.1 ПОПЛАВЕ
3.1.1. Карактеристике Општина Инђија
Поплава је најопаснија природна опасност, односно елементарна непогода која
може задесити територију Општине Инђија са високим степеном вераватноће, имајући у
виду статистичке показатеље о историјским поплавама, на основу којих се поплаве на
овом подручју догађају периодично на сваких 5 до 10 година. Извор поплаве су Дунав,
подземне воде и бујичне воде, у условима обилних падавина киша, а посебно када су
обилне падавине кише удружене са наглим отапањем снега на планинама у сливу Дунава.
Подземне воде на територији Општине јављају се током године, а нарочито после већих
атмосферских падавина, као што су кише, град и снег.
Са аспекта Закона о водама, река Дунав нема уређен водоток читавом дужином
територије Општине Инђија. А сви уређени водотоци су, према истом Закону, у
надлежности Министарства за водопривреду – како са аспекта процењивања опасности,
тако и са аспекта процењивања опасности од поплава и непосредне одбране од поплава
угрожених делова територије у приобаљу.
У конкретном случају – овај део Дунава, у захвату територије Општине Инђија, је у
надлежности ВП ''Воде Војводине'' са већ наведених аспеката. Ова два субјекта имају
обавезу да процењују опасност од поплава и да непосредно организују и воде непосредну
одбрану од поплава на територији Општине Инђија. У том циљу се сваке године доноси
тзв. Оперативни план за одбрану од поплава (који се објављује у Сл.гласнику РС), који
таксативно, по имену и презимену, наводи одговорна лица за сваку деоницу уређеног
водотока (Дунава).
Локална самоуправа има обавезу, у складу са Законом о ванредним ситуацијама,
Законом о водама и Законом о локалној самоуправи, да помогне у непосредној одбрани од
поплава расположивим људством и механизацијом у складу са Планом одбране од
поплава који израђују ВП ''Воде Војводине'' за овај део водотока Дунава, у захвату
територије Општине Инђија.
Пракса из 2006.; 2012 и 2013. године је показала да се у конкретним условима,
посебно у почетној фази одбране од поплава, која је најбитнија, на терену појаве само
тренутно расположиве снаге локалне самоуправе. Од њихове организације и активности у
самом почетку најчешће зависи даљи ток одбране од поплава.
То, међутим, не значи да локална самоуправа нема никакве обавезе у случају
постојања потребе за непосредну одбрану од поплава када је река Дунав у питању.
3.1.1.1 Режим падавина
Средња годишња висина падавина износи 648 mm са најкишовитијим месецом
јуном и најсувљим октобром, при чему je просечна висина у првом месецу 81 mm a у
другом 35 mm.

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

81

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Највећу висину падавина има лето, 191 mm a најмању има јесен 129,8 mm. Ha
пролеће средња висина падавина износи 162,6 mm док je зими 164,4 mm. Средња висина
падавина у вегетационом периоду (април – септембар) износи 353 mm, односно 54,5 %
средње годишње висине, што се може сматрати релативно повољном карактеристиком
плувиометрисјког режима подручја Општине. Распоред падавина у току године са два
изражена максимума и два минимума, сврстава простор Општине Инђија у континентални
(средњевропски) плувиометрисјки режим падавина.
Распоред падавина по годишњим добима је равномернији. Током зиме (децембар,
јануар, фебруар) излучи се у просеку 158 mm или 25% годишње суме талога, током
пролећа (март, април, мај) 149 mm или 23,5%, током лета (јун, јул, август) 193 mm или
30,5% и најзад, током јесени (септембар, октобар, новембар) излучи се 133 mm или 21%
годишње суме падавина. Овакав распоред повољан је за пољопривредну производњу јер
се део зимских падавина излучује у виду снега који током зиме добро навлажи земљу што
погодује развитку биљака. То поспешују пролећне и летње падавине које су највеће
почетком лета. Сушни крај лета и јесени погодује несметаном сазревању усева.
Последице падавина у великој мери зависе од облика и начина излучивања. Снег и
дуге ромињаве кише најбоље натопе земљиште док се воде јаких и обилних пљускова
брзо слију у оближње баре и често остављају усеве без довољно влаге. Ромињаве кише
карактеристичне су за јесен и зиму, а пљускови за лето. Неки облици падавина као што је
град штете вегетацији.
Годишње су падавине забележене у просеку током 251 дана али готово половина
доноси само до 0,1mm талога. Јаче кише су ређе тако да оне које донесу више од 10 mm
падавина падну у просеку само 18 дана годишње. Снег пада у просеку годишње током 24
дана. Ово је у односу на период са негативним температурама сувише кратко тако да
усеви који током зиме изникну често остају незаштићени и изложени мразевима.
3.1.1.2 Хидрографске карактеристике
Основу хидрографије територије Општине Инђија карактерише река Дунав, један
већи водоток Патка бара – Будовар и три мања водотока Инђијски канал и потоци Љуково
и Шеловренац. Инђијски канал је притока потока Љуково, који се улива у тзв.
Голубиначки канал, да би исти на крају био притока Дунава са местом улива код Старих
Бановаца. Поток Шелoвренац припада сливу реке Саве преко мелиорационог канала
Јегричке.
Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на територији
Општине тако и на том ширем делу Срема, који се заједно са Голубиначким каналом код
Старих Бановаца заједно улива у Дунав.
Порастом водостаја реке Дунав долази истовремено до пораста нивоа подземних
вода у његовом ужем и ширем приобаљу, па се тако појављује секундарна потенцијална
опасност од поплава услед пораста нивоа подземних вода. Територија Општине Инђија
испресецана је мрежом канала и бара, слабија проточност и недовољна изграђеност
мелирационе мреже у насељима, као и појава депресија на деловима насеља, веома
високог нивоа подземних вода и нагомилавања атмосферских вода током марта и априла
2006.године изазвао је плављења делова Општине Инђија.
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У циљу одвођења подземних вода према Дунаву територију Општине Инђија
пресецају бројни канали чији профили постају све мањи услед неодржавања. Посебна
карактеристика већине канала је њихова прекривеност вишегодишњим растињем.
Узроке могућих поплава на територији Општине Инђија треба посматрати са више
аспеката имајући у виду:
- Положај територије Општине у односу на реку Дунав који, као европска река, у
време топљења снега на Алпима, у средњој Европи и на Карпатима, са својим
бројним притокама доноси велике количине воде које могу бити драстично
велике ако истовремено са топљењем снега наступе интензивни кишни
периоди;
- Карактеристике рељефа територије Општине који је испресецан великим
бројем мелиорационих канала који не формирају веће сливове;
- Карактеристике и стање водотокова, односно речних корита;
- Стање нивоа подземних вода, посебно у пролећном и кишном периоду;
- Функцију мреже канала чији је задатак да до потребног нивоа прихвате и
одведу подземне воде;
- Однос становништва насељених места поред водотокова према водотоку и
приобаљу, а посебно према већ постављеним одбрамбеним објектима.
Примарне последице поплава насталих продором воде Дунава или нарастањем
нивоа подземних вода у његовом ужем или ширем приобаљу зависиле би од неколико
фактора:
- Висине нивоа воде;
- Годишњег доба;
- Временских услова, при чему треба имати у виду могућност појаве снажног
северо – западног ветра који би проузроковао високе таласе и додатна потапања
територије;
- Степена изграђености и насељеноси угроженог подручја, што обично резултира
великом материјалном штетом;
- Степена искоришћености пољопривредног земљишта у датом тренутку, што
такође резултиравеликом материјалном штетом;
- Степена ангажованости и ефикасности одбрамбених структура, при чему треба
имати у видунастале трошкове услед њиховог ангажовања.
Секундарне последице могу имати различит интензитет и обим, а углавном се
огледају у следећем:
- Вишегодишње умањење квалитета пољопривредног земљишта;
- Поремећени услови становања;
- Поремећени услови снабдевања;
- Поремећени здравствено – ветеринарски услови и могућа појава епидемија код
људи иживотиња;
- Могућа масовна појава штеточина;
- Појава клизишта;
- Потреба за обимном асанацијом територије и тд.
3.1.1.3 Одбрана од поплава
Територија Општине Инђија није никада угрожена од високих спољних вода реке
Дунав, пре свега захваљујући свом висинском положају де су коте терена претежно од 100
mАНВ до 200 mАНВ.
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Будући развој система за заштиту од поплава на територији Општине Инђија
подразумева дефинисње следећих циљева и критеријума за тражење оптималних решења:
1) Обезбеђеност заштите је примерена вредности садржаја који се бране од
поплава.
2) Заштитни системи се складно морају уклопити у урбано и остало окружење, по
правилу добијајући вишенаменске функције:(а) линијски заштитни системи –
као елемент урбаног уређења обала, водећи рачуна о функционалном
повезивању насеља са рекама, (б) системи за одводњавање – за комплексне
мелиорационе системе, (в) ретензије за ублажавање таласа великих вода - као
елемент рекреационих површина насеља.
3) Насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје који се граде у близини,
да не буде угрожена његова функција и да у његовој близни нема објеката који
би могли да отежају или онемогуће његово одржавање у периодима дуготрајне
одбране од великих вода.
У бласти водопривреде, решења су у сагласности са значајем и утицајем реке
Дунав, и изом мањих природних и створених токова, тако да је неопходно:
1) Ваљано одржавати постојећу мрежу одбрамбених насипа и регулисаних корита,
2) Сачувати мелиорационе системе,
3) Заштитити подземна и површинска изворишта.
У случају великих и дуготрајних падавина, територија насеља Инђија и атар,
делимично су угрожени поплавама које настају изливањем воде из Инђијског потока,
према коме гравитира већи део површинских вода и воде потока Контић. Ради заштите од
сувишних површинских вода и плављења, Планом су предвиђени регулациони радови на
коритима Инђијског потока и потока Контић, изградња микроакумулације на траси
Инђијског потока, као и уређење свих отворених канала на овом простору.
3.1.2. Сценарио- Највероватнији нежељени догађај
Радна група
Назив опасности: Поплава
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као највероватнији нежељени догађај изабрана је поплава на
територији општине Инђија односно њен источни део територије у коме се налази 540
становника и око 320 корисника (болесника и медицинског особља) Специјална болница
за рехабилитацију ''Др Боривоје Гњатић'', јер је то догађај за који се поуздано зна да се
периодично јавља и да су услови у којима настаје погодује његовој појави. Реално је
очекивати да се овај догађај може поновити и угрозити здравље људи и проузроковати
материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Источни део територије општине Инђија, насељено место Стари
Сланкамен.
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Просторна димензија
Захваћена површина: Приобални део насеља Стари Сланкамен на површини од 78 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет поплавног таласа у трајању од 10-15 дана.
Време
Време појављивања: У периоду од половине априла до половине јуна.
Узрок уколико је познат: Веома велики водостај на реци Дунав као и веома велике
падавине у току године (снег и киша) као и нерегулисана канализацијска и одводна мрежа
на територији општине Инђија, довела је до појаве екстремно великог пораста подземних
односно провирних вода које угрожавају целокупну територију општине Инђија. Упоредо
са порастом реке Дунав дошло је до пораста водостаја на реци Тиса и у мерној станици
Тител мерења показују да се водостај реке Тиса нагло повећао и пробио границу ванредне
одбране од поплава са рекордних 816 cm. Изузетно висок ниво реке Тиса и реке Сава
успорио је реку Дунав и уједно почео да подиже ниво воде узводно ка Новом Саду.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: На територији Општине Инђија
током раног пролећа дошло је до појаве пораста водостаја на реци Дунав и у мерној
станици Сланкамен мерења показују да се водостај реке Дунав нагло повећао и пробио
границу ванредне одбране од поплава са рекордних 870 cm (чак за 70 cm више него
дотадашњи рекорд који је износио 800 cm забележен 14.4.2006.год.) као и екстремно
велики пораст подземних односно провирних вода.
Погоршањем хидрометеоролошке ситуације и наглим порастом водостаја реке
Дунава на целом њеном водотоку, значајно је угрожен и Стари Сланкамен, а процењено је
да је Специјална болница за рехабилитацију ''Др Боривоје Гњатић'' најугроженија, па је
због тога председник Општине Инђија донео наредбу о проглашењу ванредне ситуације и
одбране од поплава на подручју територије инђијске Општине. На хитном састанку Штаба
за ванредне ситуације именован је координатор за МЗ Стари Сланкамен, као и
руководиоци по појединим областима.
Предузете су мере за одбрану од поплава у Старом Сланкамену, које би требало да
спрече продор воде у круг Бање. Дирекција за изградњу Општине Инђија је послала у
Сланкамен око 2000 кубика песка, који ће бити утоварени у вреће, како би се направио
заштитини појас око Бање, а ускоро се очекује слање нових количина материјала
потребних за одбрану ове здравствене установе у којој је стационирано 300 тешких
болесника. ПВСЈ Инђија, испумпавају и подземну и динавску воду тамо где је то могуће, а
најугроженије су куће у првом реду до обале, јер у своја дворишта већ улазе чамцима.
Сланкаменчани страхују од ноћи, јер вода по незваничним и проценама аласа надолази по
два центиметра на час. Екипе водопривредног предузећа ''Галовица'' из Земуна, која је
надлежна за територију Општине Инђија, упутила је људство и механизацију, па ће
дежурати нон - стоп, а водостај ће се мерити на сваки сат. У постављању баријера, помаже
и Срем пут из Руме, који су, такође препознали да је Бања стратешки објекат, први на
удару поред саме обале. ВСБ Сремска Митровица у угрожени рејон упутила је водену
брану како би се спречио продор воде у Специјалну болницу ''Др Боривоје Гњатић'' у
Старом Сланкамену. Високе воде реке Дунав продрле су у 30 домаћинстава у Заграду,
Улици Ђорђа Натошевића, као и домаћинства у непосредној близини изворишта слане
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воде тако да је било неопходно извршити евакуацију 152 становника и целокупног
сточног фонда из угроженог подручја.
Поплављен је ресторани на обали Дунава као саобраћајница која иде поред Дунава,
па возачи користе прилаз болници, ту окрећу, многи паркирају аутомобиле, што
представља сметњу амбулантним возилима.
И поред предузетих мера за одбрану од поплава, река Дунав је поплавио комплетно
двориште и инсталације у приземљу Специјалне болнице ''Др Боривоје Гњатић'' у Старом
Сланкамену, а управа болнице у сарадњи са СОТ ОШ ВС је донела одлуку да демонтира
рендген апарат који је покрајина купила након велике поплаве 2006. године. Вешерај је у
води, али су машине подигнуте на спрат. Поплављени су котларница и гараже, двориште
и болнички парк, па се постељина чамцем одвози на прање у вешерај. Ако Дунав нарасте
још петнаестак центиметара, вешерај више неће бити у функцији, а постељина ће морати
да се одвози на услужно прање, кажу у сланкаменачкој болници у којој се тренутно налази
315 болесника. Они покретни који су дошли на рехабилитацију, последњих дана не могу
да излазе из болничке зграде јер је вода дошла до улазних врата. Вода из сутерена се
даноноћно испумпава. Пацијенти су за сада безбедни јер су они смештени на првом,
другом и трећем спрату. У случају да Дунав и даље буде растао ОШ ВС Инђија је донео
одлуку да се комплет људство и опрема из болнице евакуише.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања поплаве је трајала 14 дана од 24 .04. до 07.05.2018.године. Током поплаве
угрожено је око 860 становника и лица која привремено бораве у Специјалној болници
''Др Боривоје Гњатић''.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: И поред правовременог упозорења од стране РХМЗ-а и
Оперативног центара ОВС у Сремској Митровици о могућем порасту водостаја на
р.Дунав и могућем наиласку поплавног таласа било је за очекивати да дође до ванредне
ситуације поплаве на територији општине Инђија, из простог разлога пошто у целом том
реону насеља Стари Сланкамен нема уређених одбрамбених насипа од спољашњих вода I
реда.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава из предходних ванредних ситуација поплава, али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: На основу искустава из
предходних ванредних ситуација код поплава, Општина Инђија и привредни субјекти који
су одређени Одлуком ОШВС Инђија за заштиту и спасавање су делимично али не
довољно припремљени, зато је неопходно (осим дугорочних мера системског решавања
проблема поплаве) набавка водених брана, моторних пумпи за премпупавање, чамаца за
спасавање, стабилних залиха воде за пиће, итд.
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Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
Последице по живот и здравље људи: Поплава је проузроковала промену редовних
животних и радних навика становништва у току трајања ванредне ситуације.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Угрожено је око 860 становника,
болесника и медицинског особља, од тог броја извршена је евакуација 152 становника
Старог Сланкамена, као и целокупни сточни фонд ( 125 свиња, 4 коња, 18 оваца, 9 крава и
2184 живине).
Утицај на критичну инфраструктуру: Нема утицаја.
Генерисање других опасности
Мултиризик: Вероватноћа појаве мултиризика је сведена на минимум и неће се
разматрати.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Да, територијуа општине Инђија
периодично погађа ванредна ситуација од поплава и иста се догађала 2006, 2012 и
2013.године.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
краткорочних, средњерочних и дугорочних прогноза и најава пораста водостаја указује на
опасност изазивања поплава. На основу података прибављених редовним мониторингом о
кретању водостаја на хидролошким станицама Нови Сад и Земун као и непосредним
мерењем на р.Дунав у Старом Сланкамену информише се ОШВС Инђија о могућем
наиласку поплавног таласа. На основу Наредбе ОШВС Инђија предузимају се активности
на обавештавању грађана о наиласку поплавног таласа и понашању грађана у току трајања
ванредне ситуације преко локалних медија, повереника цивилне заштите за месне
заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Још увек нема коначног решења за изградњу одбрамбених насипа од спољашњих
вода I реда.
 Јачање капацитета РХМЗ-а у систему ране најаве високих водостаја.
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од поплавног таласа.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
поплаве у едукацији одговорних лица који би управљали ванредном ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
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3.1.3. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-поплаве на територији општине Инђија врши се на
основу коришћења података о прошлим догађајима- учесталости догађаја. На основу
података о предходним догађајима поплава који су се десили 2006, 2012 и 2013.године са
приближно истим временским трајањем ( 10-20 дана) и одређује се учесталост од 1
догађаја у 2 до 20 година, односно вероватноћа од 6-50%, средња вероватноћа догађаја.
Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано

х

3.1.4. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – поплаве на територији општине Инђија
врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на живот и здравље људи, као и
економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.1.4.1 Процена последица по живот и здравље људи
Поплавом која захвата источни део територије општине Инђија, насељено место
Стари Сланкамен, били би погођени становници и привредни субјекти тог насељеног
места. Број становника захваћених поплавом процењује се на око око 860 и одређује се
озбиљна величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.1.4.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – поплаве врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Поплављено 241 објекат материјална штета је 117.138.500,00 динара;
 Уништено покућство (намештај, бела техника и друго) у 153 објекта х 230.000
динара што износи 35.190.000 динара;
 12,782 тоне покавареног меса из замрзивача и фрижидера х у просеку 400,00 динар
по килограму што износи 5.112.800,00 динара;
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Остале услуге ( ангажовање стручних лица, смештај и исхрана евакуисаних лица,
узроковање и контрола воде, гориво, вреће са песком, итд) што износи
41.870.000,00 динара.

Укупно директних трошкова = 199.311.300,00 динара
Индиректни трошкови:
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (асанација терена) износи 3.462.000,00
динара;
 Трошкови испоручене флаширане воде износе 520.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 3.982.000,00 динара
Укупна штета изазвана поплавом на територији општине Инђија износи =
203.293.300,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
203.293.300,00 / 3.947.213.000,00х 100= 5,15%
Штета изазвана поплавом на територији Општине Инђија износи 5,15% Буџета, што је
умерен величина последице.

Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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
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3.1.5. Ризик по живот и здравље људи
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 50

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

50 - 200

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Веома висок

Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир
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3.1.6. Ризик по економију / екологију
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

> 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

> 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

5

Озбиљна

4

Умерен

2
1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Висок

х

Мала

Мала

3

х

Веома висок

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир
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3.1.7. Укупан ризик
4 + 3 = 7/2= 3,5=4
5

Озбиљна

4

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

3

Мала

Мала

Веома висок

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика веома висок - Неприхватљив ризик
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Ред.
бр
Превентивна
мера
Узрок и карактер настанка
поплаве

Изграђеност система заштите
од поплаве

Карактер и густина
насељености и величина
животињског фонда, количина
културних и материјалних
добара

Могућност генерисања других
опасности

1
2
3
4
5
6

1
Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Приликом израде и доношења
урбанистичких планова, правилима и
грађења, одредити опште и основне услове за
заштиту од поплава
Изградити систем заштите од поплава.
Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Планско насељавање и усклађивање са
потенцијалним опасностима од поплава.

Евиденција свих опасности и израда и
ажурирање планова заштите и спасавања

2

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Евиденција инфраструктурних објеката

Обезбедити информације о стању
инфраструктуре од надлежних служби или
стручног тима задуженог за поплаве.

Планирати режим саобраћаја имајући у виду
квалитет и пропусну моћ инфраструктурних
објеката.

Евиденцију и планирање реаговања према броју
опасности.

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.1.8. Третман ризика од поплаве
Захтев за процену потенцијалне опасности
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Спровођење свих
прописаних мера заштите и
спасавања дефинисаних у
плановима заштите и
спасавања.

Изградња система за рану
најаву и обавештавање.

Праћење стања на територији
општине, обезбедити,
обавештавање становништва о
могућим опасностима.

Обука становника за поступање у
случају поплава.

6

Праћење стања и извештаја о интензитету
падавина, као и спремности тимова за
реаговање у случају настанка одређених
проблема и могућих закрчивања на
путевима.

Подизање општег нивоа информисања и
знања о поплавама као и могућностима
настанка других опасности услед поплава.

Сарадња са свим јавним предузећима и
привредним друштвима који обављају
делатност које су од посебног значаја за
функционисање општине. Анализа
догађаја у циљу формирања сценарија
мултиризика..

Побољшати изграђеност система заштите
од поплава.

Врши се плански мониторинг критичних
тачака на саобраћајницама.Планирати
заобилазнице.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

У поплавним подручијима обезбедити
специјалистичке тимове за заштиту од
поплава и остварити непосредну сарадњу
са овлашћеним и оспособљеним
привредним друштвима на територији
општине.

Праћење извештаја о интензитету кишних
падавина и висине водостаја и
присутности подземних вода. Увођење
дежурства за праћење појава стања у
случају обилних киша.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

3

Израдити планове заштите и
спасавања у случају
поплава.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

Оспособити лица која ће вршити
идентификацију, рану најаву и
обавештавање, вршење мониторинга и
вођење евиденција.

8

Израда и спровођење свих превентивнотехничких мера заштите од
поплава.Израда процене угрожености у
складу са законом, планова заштите и
спасавања, итд.

Дефинисање свих мера за које су
предвиђене планском документацијом.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Кроз практичне вежбе увежбати радње и
поступке из области заштите и
спасавања од поплава

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.1.8.1 Превентива
3.1.8.1.1. Стартегија,нормативног уређења, планова
Планирање и програмирање реализује се израдом:
1) дугорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од десет и више
година;
2) средњорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од пет година;
3) краткорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од једне године.
Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања дефинише се стратегија,
политика и циљеви изградње и развоја система заштите и спасавања.
Дугорочни план развоја система заштите и спасавања израђује се и доноси за
територију Републике Србије, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и за
привредна друштава и друга правна лица.
Дугорочни план садржи нарочито:


дефинисање потреба, циљева и задатака организовања изградње и развоја
система заштите и спасавања;
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сагледавање капацитета и стратегије реализације циљева, изградње и развоја
система заштите и спасавања;
обезбеђење извора финансијских средстава;
одређивање временског периода реализације планова и програма;
одређивање носилаца и учесника у изградњи и развоју система заштите и
спасавања;
развој осматрачких, информационих, комуникационих, логистичких и других
потреба система заштите и спасавања;
развој превентивних мера и делатности од значаја за заштиту и спасавање;
смернице за развојни и научноистраживачки рад;
анализу очекиваних трошкова и резултата.

На основу Дугорочног плана развоја система заштите и спасавања израђује се
средњорочни план. Средњорочни план развоја система заштите и спасавања реализује се
кроз процес програмирања.
Србија се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су довеле
до значајних људских жртава и огромне материјалне штете. Ово потврђује да ванредне
стиуације нарушавају безбедност и опстанак читавих градова, па чак и региона.
Последице катастрофа се ипак могу значајно умањити ако су људи добро информисани и
упознати са начином њихове превенције. Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике
Србије осмислио и објавио Породични приручник о понашању у ванредним ситуацијама
намењену целокупној популацији Републике Србије.
Породични приручник као први конкретнији потез на плану едукације намењен
целокупној популацији, настао је са намером да грађанима омогућимо лакши приступ
основним информацијама корисним за понашање у ванредним ситуацијама. Још важније,
да их наши суграђани имају пре него што до катастрофе дође. Грађанин је главни актер у
овом систему јер када се ванредна ситуација догоди – најчешће без упозорења и изненада
– суочавамо се са разним потешкоћама и препуштени смо сами себи док спасилачке екипе
не стигну на лице места. Породични приручник управо упозорава на опасности, али и
пружа одговоре и даје сугестије које се у моменту катастрофа могу показати драгоценим.
Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике Србије спроводи
образовну
кампању посвећену безбедности деце у случају елементарних непогода. Када дође до
елементарне непогоде, деца су најрањивија група, посебно деца која су у том тренутку у
школи. У таквим случајевима опасности, деца морају да знају како да се понашају и како
сама да позову помоћ. Подучавање деце о ризицима од пожара, других елементарних
непогода и катастрофа је од великог значаја за њихово развијање свести и боље
разумевање околине у којој они и њихове породице живе.
Искуство нам говори да деца, која су подучена о ризицима од пожара,
елементарних непогода и осталих катастрофа, играју значајну улогу у спасавању живота и
заштити грађана у тренуцима непосредне опасности.
До почетка деведесетих година ученици основних и средњих школа у Србији
учили су основна правила за поступање у случају природних и других несрећа а данас је
непостојање систематског образовања у овој области је један од највећих изазова са
којима се сусреће Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике Србије. Претња од
пожара је један од доминатних видова стално присутне опасности у урбаним срединама.
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Мисија Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике Србије је заштита људских
живота, животне средине, материјалних добара и културног и историјског наслеђа, као и
изградња, одржавање и унапређење способности читаве нације за превентивно деловање
на ризике. Сектор за ванредне ситуације настоји да одговори на изазове и ублажи
последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион.
Несреће у различитим видовима – пожари, поплаве, земљотреси, клизишта, хемијски
акциденти – могу се догодити свуда, у сваком моменту и без упозорења. Зато је приоритет
Сектора благовремено и професионално реаговање у таквим ситуацијама. Ватрогасциспасиоци спремни су да у сваком моменту пруже свој максимум у заштити и спасавању
наших грађана.
3.1.8.1.2.Система за рану најаву
-

-

-

-

-

-

Стварање могућности да се координирају активности различитих државних органа и
служби надлежних за спречавање катастрофа и умањивање њихових последица које
могу бити, и углавном и јесу, у саставу или делокругу различитих министарстава
(унутрашњи послови, одбрана, здравље, заштита животне средине, саобраћаја и др).
Побољшање процеса руковођења органима и службама локалне самоуправе у
организацији заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара
и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
Организовање информисања грађана у ванредним ситуацијама (поплаве, снег,
земљотреси, пожари, саобраћајне несреће, хемијски акциденти и друге ванредне
ситуације).
Прикупља и сређује податке превентивног карактера о опасностима о настајању
елементарних непогода и других несрећа (поплаве, потреси, олује, пожари,
саобраћајни удеси већих размера, несреће у привредним организацијама, епидемије
заразних болести, еколошки акциденти и сл);
Прикупља податке који су од општег интереса за руковођење а односе се на живот и
рад становништва у општини (поремећаји и кварови на енергетским системима,
системима веза, прекиди и поремећаји у саобраћају, снабдевању горивом, храном,
водом);
Прикупља податке од становништва, органа, организација, заједница и служби
редовних делатности и других субјеката на подручју општине.
Обавештава одговарајуће органе и становништво о опасностима, насталим
последицама и њиховом отклањању;
Узбуњивање становништва у случају опасности;
Размењује информације са суседним центрима за обавештавање, и органима
унутрашњих послова;
Сређује и систематизује прикупљене податке у складу са листом питања, израђује
редовне и ванредне извештаје о стању на територији;
Обавља послове свакодневног оперативног рада и посредује у комуницирању преко
центара за обавештавање за потребе одређених органа;
Обавља и друге послове за потребе СО Инђија који се односе на ефикасније
функционисање.

Прикупљање и достављање информација спроводи се према Листи питања за
размену информација и других података система ОиО (''Сл. лист СРЈ'' бр.8/96).
Прикупљене и обрађене информације доставља окружном Центру, органима
локалне самоуправе и утврђеним надлежним органима , и другим корисницима, по
посебном одобрењу.
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Обавештавање становништва у миру о елементарним непогодама и другим
несрећама и догађајима од општег интереса за живот и рад становништва врши се преко
средстава јавног информисања уз претходну сагласност Штаба за ванредне ситуације,
дајући службено утврђене и проверене информације. Поступак дежурних оперативаца у
центрима за обавештавање конкретно регулише елеборатом о раду центра за
обавештавање.

Врста сирене

Произвођач

Година
производње

Табела бр. 76. Преглед система за узбуњивање на територији општине Инђија
Начин
активирања
сирена

4

5

6

7

Електрична

СИМЕНС

1939

Ручно

Електрична

"Елтек"

1985

Ручно

Електрична

"Елтек"

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

"Елтек"

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

Електрична

СЕВЕР

1985

Ручно

АДРЕСА
Ред.
Бр.

Место

Улица

1

2

1

Инђија

2

Инђија

3
Цара Душана бр.1
Зграда СО Инђија
Стевице Јовановића бб
Зграда вртића

3

Инђија

4

Инђија

5

Нови Сланкамен

6

Нови Карловци

7

Чортановци

8

Крчедин

9

Бешка

10

Марадик

11

Инђија

Блок 63. објекат 3.
Зграда ЈП "Ингас"
Дунавска бр.2.
ДВД ИНЂИЈА
Цара Душана бр.23
Зграда МЗ
Главна бр.26
Зграда дома културе
Железничка бб
Зграда ПТТ
Цара Душана бр.1
Зграда МК
Кнеза Милоша бр.8
Зграда ДВД
Фрушкогорска бр.2а
Зграда ДВД
Војводе Путника бб
Силос "Житосрем"

3.1.8.1.3.Просторно планирање и легализација објекта
Принципи и правила уређења и грађења простора служиће за:
-утврђивање обавеза урбанистичке разраде Просторног плана Општине,
-регулисање грађења на пољопривредном, водном и шумском земљишту,
-регулисање грађења у стамбеним целинама утврђених просторним планом изван
грађевинских рејона насеља,
Основни задаци приликом уређења простора Општине за потребе одбране су:
- обезбеђивање услова за оптималан мирнодопски развој Општине и насеља у општини,
- активирање привредних потенцијала и оспособљавање свих видова комуникација за
друштвено-економски развој, што је уједно у функцији обезбеђења просторних
предуслова за одбрану, заштиту, рад и живот људи у ратним и ванредним условима.
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Најугроженији део територије општине je насељe Инђија у комe је сконцентрисан
највећи број људи, грађевински фонд и највеће индустријске зоне.
Да би се елиминисао сваки потенцијални ризик, а у складу са интересима одбране
земље, у урбаним срединама треба предузети следеће мере:
При изградњи стамбених објеката, индустријских постројења, складишта и других
објеката, определити се за изградњу са мањим коефицијентом изграђености,
При изградњи вишепородичних, привредних и јавних објеката заштиту
становништва и материјалних добара вршити изградњом двонаменских склоништа
допунске заштите у складу са Проценом о угрожености територије општине Инђија од
ратних дејстава.
Изградњу система саобраћајница који треба да омогући одржавање проходности
комуникација и брзу евакуацију становништва.
Обезбеђење ширине уличних профила који ће омогућити да и у случајевима
рушења објеката главне саобраћајнице, могу да функционишу.
Предузимање безбедносних мера заштите инсталација водовода и зона изворишта
и водозахвата од разних могућих видова контаминације.
Посебни пажњу посветити:
 У циљу спречавања настајања хемијских акцидената, размештају и зонирању
индустријских капацитета са опаеним материјама, ван зона становања;
 Дефинисању услова за изградњу грађевинских објеката према потребном нивоу
сеизмичке отпорности;
 Могућностима алтернативног снабдевања становништва водом за пиће;
 Дефинисању алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију;
 Могућностима обавештавања и узбуњивања становништва,
 Другим елементима заштите и спасавања становништва, као и
 Предвиђа се изградња заштитних објеката одређене отпорности ( њихове локације
и други слични подаци биће одређени).
3.1.8.2. Реаговање
3.1.8.2.1. Стање спремност капацитета за реаговање
Општински штаб за ванредне ситуације спроводи обједињавање, координацију и
руковођење снагама за заштиту и спасавање јединицама цивилне заштите Опште намене
које формира Општина и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи,
животиња и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у
случају елементарних непогода, техничко–технолошких несрећа и других опасности на
територији општине Инђија.
Поред надлежности утврђених Законом, Општински штаб за ванредне ситуације
може наредити и следеће мере:
 Мобилизацију јединица цивилне заштите Опште намене, грађана и материјалних
средстава;
 Ангажовање оспособљених правних лица;
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Увођење дежурства правних лица;
Посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
Посебне мере и поступке хигијенско – профилактичког карактера;
Посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
Евакуацију становништва;
Одређивање другачијег распореда радног времена;
Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуге
(воде,грејање, гаса, електричне енергије, градског превоза, железничког и друмског
превоза и сл.);
Привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима;
Привремену забрану коришћења одређених покретних
и непокретних ствари
власницима односно корисницима,
Обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних
лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и
спасавању;
Корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и
Других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;
и друге мере.

Општински штаб за ванредне ситуације Инђија формира и следеће Стручно
оперативне тимове и то:
 Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта, леда, поплава и
несрећа на води и под водом;
 Стручно-оперативни тим за сузбијање заразних болести и РХБ заштиту;
 Стручно-оперативни тим за евакуацију, склањање и збрињавање и
 Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од пожара, експлозија и
спасавање од техничко-технолошких несрећа, односно удеса.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних
активности у случају појаве опасности по људе и материјална средстава, Општински штаб
за ванредне ситуације, именује поверенике цивилне заштите и њихове заменике
несељеним местима на територији општине Инђија.
Повереници и заменици повереника у насељеним местима предузимају непосредне
мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и
колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите Опште намене. Грађани на
угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају са упуствима повереника,
односно заменика повереника.
У општини Инђија, поверенике цивилне заштите условно можемо поделити на:
 Повереници цивилне заштите у насељеним местима;
 Повереници ЦЗ у привредним друштвима;
 Јединице ЦЗ опште намене у насељеним местима.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите постављају
се ради обављања послова заштите и спасавања у насељеним местима (селима) и то: у
стамбеним зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима и по улицама. Основни
критеријуми за одређивање броја повереника и њихових заменика је да се повереник
и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000
становника. Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама и седишту
Општине и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне
ситуације, на предлог Општинске управе, надлежне организационе јединице за послове
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заштите и спасавања. Поверенике и заменике повереника у Општинској управи поставља
решењем начелник Општинске управе. Повереници и заменици повереника, предузимају
непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште
намене, које образује Општина.
3.1.8.2.2.Спремности капацитета ватрогасно спасилачких јединица
Табела бр.78. Преглед ПВСЈ на територији општине Инђија
Број
Адреса
Телефон
припадника
3
4
5

Ред.бр.

Назив

1

2

1

ПВСЈ Инђија

Дунавска бр.2.; Инђија

193

13

Опремљеност
6
Камион...4.ком
Теренско м/в..1.ком
Пумпе......5.ком

3.1.8.2.3. Спремности капацитета јединица цивилне заштите
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних
и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и
гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава,
указивање прве помоћи, за одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Општинског
штаба за ванредне ситуације.
У општини Инђија формираће се јединице цивилне заштите опште намене и то два
вода са укупно 75 обвезника цивилне заштите (три одељења од 15 лица са по четири екипе
у одељењу и два одељења од 15 лица са по три екипа у одељењу).
Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене извршиће
Одељење за привреду и економски развој Општинске управе општине Инђија у складу са
Законом.
3.1.8.2.5. Способности субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
општине Инђија, одређује посебним актом Командант ОШВС (Председник Општине).
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и
других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и
другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди
Општински штаб за ванредне ситуације. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту
и спасавање на територији Општине, одређује посебним актом Скупштина општине, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. Ангажовање оспособљених правних
лица врши Општински штаб за ванредне ситуације.
Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и да се
организују за извршавање задатака заштите и спасавања. Оспособљеним правним лицима
од значаја за заштиту и спасавање Општинско веће уговором обезбеђује накнаду ставрних
трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне
заштите. Уговор закључује Командант ОШВС (Председник Општине) са оспособљеним
правним лицима.
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Опремљена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање су
привредна друштва, предузетници и друга правна лица на територији Општине која су
оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална, грађевинска,
водопривредна, предузећа која газдују шумама, угоститељска и транспортна привредна
друштва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења,
удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кинологије, наутике, радио
аматерства, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање. Активирање
оспособљених правних лица налаже Командант ОШВС (Председник Општине), на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Активирање обухвата поступке, задатке и активности којима се редовни
капацитети оспособљених правних лица, из редовне организације и стања преводе на
организацију и стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања. За израду
плана активирања оспособљених правних лица одговорни су руководиоци у складу са
Законом и Планом заштите и спасавања општине. Активирање правних лица од значаја за
заштиту и спасавање Општине наређује Командант ОШВС ( Председник Општине) а на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Оспособљена и овлашћена привредна друштва и друга правна лица за спровођење
мера заштите и спасавања на територији Општине Инђија и то:
Табела.бр.79. Списак привредних субјеката
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назив привредног субјекта и адреса
JП "Ингас" Инђија
Инђија, Блок 63, објекат 14/II
ЈКП "Комуналац" Инђија
Инђија,Војводе Степе 20/III
ЈКП "Водовод и канализација" Инђија
Инђија, Војводе Степе 48
ЈП "Радио телевизија Инђија"
Инђија, Војводе Степе 1/III
ЈП Дирекција за изградњу општине Инђија
Инђија, Војводе Степе 11/3
Центар за социјални рад "Дунав" Инђија
Инђија, Војводе Степе 42
Црвеног крста општине Инђија
Инђија, Војводе Степе 34
Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија
Инђија, Српскоцрквена 5
АД "Житосрем" Инђија
Инђија, Војводе Путника 2
Саобраћајно предузеће "Ласта" АД Београд,
ПО "Ласта" Срем-Инђија
АД "Сремпут" Рума
Рума, Трг ослобођења 12
Ветеринарске станице у Инђији

Делатност правног лица
Снабдевање природним гасом
Одржавање чистоће, сахрањивање и асанација
Снабдевање водом за пиће
Информисање јавности
Одржавање путева и употреба грађевинских
машина
Пружање помоћи угроженим категоријама
становништва
Пружање помоћи на збрињавању
становништва
Пружање медицинских услуга
Производња и дистрибуција хлеба
Пружање услуга јавног превоза
Одржавање путева
Заштита животиња и сточног фонда

Циљ заједничког рада је, да се спроведу превентивне мере и задаци заштите,
оствари координација рада свих субјеката на нивоу локалне заједнице, како би се успешно
одговорило различитим облицима угрожености људи, животиња и материјалних добара.
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3.1.9. Карта ризика за највероватнији нежељени догађај
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3.1.10. Сценарио- Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Радна група
Назив опасности: Поплава
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као нежељени догађај са најтежим могућим последицама изабрана је
поплава угрожава источни део територије општине Инђија односно њена насеља Стари
Сланкамен, Сланкамен Виногради, Крчедин, Чортановци и Бешка у коме се налази око
2100 становника и око 320 корисника (болесника и медицинског особља) Специјална
болница за рехабилитацију ''Др Боривоје Гњатић'', јер је то догађај за који се поуздано зна
да се периодично јавља и да су услови у којима настаје погодује његовој појави. Реално је
очекивати да се овај догађај може поновити и изазвати нежељене догађаје са најтежим
могућим последицама на штићеним вредностима : живот и здравље људи, економију и
екологију и друштвену стабилност.
Појављивање
Место догађаја: Источни део територије општине Инђија, насељена места Стари
Сланкамен, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка.
Просторна димензија
Захваћена површина: Приобални део насеља Стари Сланкамен, Сланкамен Виногради,
Чортановци, Крчедин и Бешка на површини од око 420 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет поплавног таласа у трајању од 10-15 дана.
Време
Време појављивања: Почетак месеца маја, током ноћи.
Узрок уколико је познат: Веома велики водостај на реци Дунав као и веома велике
падавине у току године (снег и киша) као и нерегулисана канализацијска и одводна мрежа
на територији општине Инђија, довела је до појаве екстремно великог пораста подземних
односно провирних вода које угрожавају целокупну територију општине Инђија.
Претпоставља се да је дошло до изливање фекалија из канализације и септичких јама, и
постоји загађење бунара градског водовода, које исто може изазвати појаву епидемије
након повлачења воде. Упоредо са порастом реке Дунав дошло је до пораста водостаја на
реци Тиса и у мерној станици Тител мерења показују да се водостај реке Тиса нагло
повећао и пробио границу ванредне одбране од поплава са рекордних 840 cm. Изузетно
висок ниво реке Тиса и реке Сава успорио је реку Дунав и уједно почео да подиже ниво
воде узводно ка Новом Саду.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: На територији Општине Инђија
током раног пролећа дошло је до појаве пораста водостаја на реци Дунав и у мерној
станици Сланкамен мерења показују да се водостај реке Дунав нагло повећао и пробио
границу ванредне одбране од поплава са рекордних 920 cm (чак за 120 cm више него
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дотадашњи рекорд који је износио 800 cm забележен 14.4.2006.год.) као и екстремно
велики пораст подземних односно провирних вода.
Погоршањем хидрометеоролошке ситуације и наглим порастом водостаја реке
Дунава на целом њеном водотоку, значајно су угрожена места Стари Сланкамен,
Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка (дивља викенд насеља), а
процењено је да је Специјална болница за рехабилитацију ''Др Боривоје Гњатић''
најугроженија, па је због тога председник Општине Инђија донео наредбу о проглашењу
ванредне ситуације и одбране од поплава на подручју територије инђијске Општине. На
хитном састанку Штаба за ванредне ситуације именовани су координатори за МЗ Стари
Сланкамен, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка као и руководиоци по
појединим областима.
Предузете су мере за одбрану од поплава у Старом Сланкамену, Сланкамен
Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка ( из одбране су изузета дивља викенд насеља
која су подигнута у небрањеном делу). Дирекција за изградњу Општине Инђија је послала
у угрожена места послала је око 9000 кубика песка, који ће бити утоварени у вреће.
Приоритет у одбрани од поплава се даје Специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић'' како
би се направио заштитини појас око Бање, а ускоро се очекује слање нових количина
материјала потребних за одбрану ове здравствене установе у којој је стационирано 320
тешких болесника и медицинског особља. ЈКП ''Комуналац'' упутио је људство и
механизацију у угрожено подручје Бешке и Сланкаменачких Винограда са 3 багера, 2
дозера, 3 камиона и 50 запослених. ЈКП ''Водовод'' упутио је људство и механизацију у
угрожено подручје Крчедина и Чортановац са 2 багера, 1 дозера, 2 камиона, 2 лака
утоваривача и 60 запослених. ПВСЈ Инђија, је предузела све на испумпавању подземних
и динавских вода тамо где је то могуће, а најугроженије су куће у првом реду до обале, јер
у своја дворишта већ улазе чамцима. Становници угрожених насеља страхују од ноћи, јер
вода по незваничним и проценама аласа надолази по два центиметра на час. Екипе
водопривредног предузећа ''Галовица'' из Земуна, која је надлежна за територију Општине
Инђија, упутила је људство и механизацију у угрожено подручје Старог Сланкамена ( 2
багера, 2 дозера, 3 камиона-кипера, две пумпе капацитета 2500 лит/мин и 34 запослених),
па ће дежурати нон - стоп, а водостај ће се мерити на сваки сат. У постављању баријера, у
угроженом насељу Стари Сланкамен помаже и Срем пут из Руме (6 утоваривача, 5 дозера,
12 камиона и 80 запослених) који су, такође препознали да је Бања стратешки објекат,
први на удару поред саме обале. ВСБ Сремска Митровица у угрожени рејон упутила је
водену брану како би се спречио продор воде у Специјалну болницу ''Др Боривоје
Гњатић'' у Старом Сланкамену. Високе воде реке Дунав продрле су у 30 домаћинстава у
Заграду, Улици Ђорђа Натошевића, као и домаћинства у непосредној близини изворишта
слане воде тако да је било неопходно извршити евакуацију 152 становника Старог
Сланкамена извршило је АТП ''Ласта'' погон Инђија са 12 аутобуса у два хотела и један
мотел капацитета 200 постеља. Евакуацију целокупног сточног фонда из угроженог
подручја извршила је ветеринарска здравствена установа Инђија у сарањи са привредним
субјектом ''Гомбит'' из Инђије и то са 6 камиона. Евакуацију 102 становника из 76
легалних викенд кућа у осталим угроженим насељима извршило је АТП ''Ласта'' погон
Инђија са 3 аутобуса у спортску халу капацитета 150 постеља.
Поплављени су ресторани дуж обале Дунава као саобраћајница која иде поред
Дунава, па возачи користе прилаз болници, ту окрећу, многи паркирају аутомобиле, што
представља сметњу амбулантним возилима.
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И поред предузетих мера за одбрану од поплава, река Дунав је поплавио комплетно
двориште и инсталације у приземљу Специјалне болнице ''Др Боривоје Гњатић'' у Старом
Сланкамену, а управа болнице у сарадњи са СОТ ОШ ВС је донела одлуку да демонтира
рендген апарат који је покрајина купила након велике поплаве 2006. године. Вешерај је
комплет поплављен, али су машине на време подигнуте на спрат. Поплављени су
котларница и гараже, двориште и болнички парк. Вода из сутерена се даноноћно
испумпава. Пацијенти су за сада безбедни јер су они смештени на другом и трећем
спрату. У случају да Дунав и даље буде растао ОШ ВС Инђија је донео одлуку да се
комплет људство и опрема из болнице евакуише.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања поплаве је трајала 14 дана од 02 .05. до 16.05.2018.године. Током поплаве
угрожено је око 2100 становника и лица која привремено бораве у Специјалној болници
''Др Боривоје Гњатић''.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи
Укупан број становника угрожен описаном опасношћу износи око 2420.
- Економију/екологију
Укупна материјална штета:
- Негативне последице по екологију;
- Испирање градског водовода;
- Директна штета настала у привредним и ванпривредним делатностима на угроженој
територији општине проузроковане поплавом.
- Друштвену стабилност.
Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја:
- Штета настала на дистрибутивној електроенергетској мрежи;
- Штета на телекомуникационој инфраструктури;
- Отежано снабдевање становништва храном и водом;
- Штета изазвана прекидом саобраћаја на саобраћајницама директно погођеним
поплавама;
- Штета изазвана на родној кући Др.Ђорђа Натошевића, законом заштићеног објекта.
Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја:
- Директна штета настала у Специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић'' продором воде
у подрум, котларницу, вешерај, гараже;
- Директна штета настала продором поплавног таласа у ОШ ''Др.Ђорђе Натошевић'';
- Директна штета настала продором поплавног таласа у објекат поште.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: И поред правовременог упозорења од стране РХМЗ-а и
Оперативног центара ОВС у Сремској Митровици о могућем порасту водостаја на
р.Дунав и могућем наиласку поплавног таласа ОШВС Инђија је очекивао да дође до
ванредне ситуације поплаве на територији општине Инђија, из простог разлога пошто у
целом том реону насеља Стари Сланкамен, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и
Бешка нема уређених одбрамбених насипа од спољашњих вода I реда.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава из предходних ванредних ситуација поплава, али није вршена едукација.
Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

106

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: На основу искустава из
предходних ванредних ситуација код поплава, Општина Инђија и привредни субјекти који
су одређени Одлуком ОШВС Инђија за заштиту и спасавање су делимично али не
довољно припремљени, зато је неопходно (осим дугорочних мера системског решавања
проблема поплаве) набавка водених брана, моторних пумпи за премпупавање, чамаца за
спасавање, стабилних залиха воде за пиће, благовремено припремање становништва за
евакуацију, стоке и организовано измештање материјалних и културних добара, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Последице по живот и здравље људи: Поплава је проузроковала промену редовних
животних и радних навика становништва у току трајања ванредне ситуације. Могућност
појаве цревних заразних болести.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност: Прекид комуникације у приобаљу насеља Стари
Сланкамен, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка. Прекид снабдевања
електричном енергијом у поплављеном подручју. Прекид снабдевања пијаћом водом из
градске водоводне мреже у току и после десет дана од престанка поплава. Поплављени
објекти специјалне болнице ''Др Боривоје Гњатић'', ОШ ''Др.Ђорђе Натошевић'', објекти
поште.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Угрожено је око 2420 становника,
болесника и медицинског особља, од тог броја извршена је евакуација 257 становника
Старог Сланкамена, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка као и
целокупни сточни фонд ( 125 свиња, 4 коња, 18 оваца, 9 крава и 2184 живине).
Генерисање других опасности
Мултиризик: Током мајских поплава дошло је до прекида водоснабдевања, као
последица знатно погошаних општих санитарно хигијенских прилика, те погоршања
хигијенско-епидемиолошке ситуације, дошло је до појаве бациларне дизентерије у
специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић''.
Епидемија се појавила на ''Б'' одељењу где се налазе непокретни болесници, седмог
дана од настанка поплавног таласа и четвртог дана од прекида испоруке воде из градског
водовода.
Са успостављање снабдевања водом за пиће из ауто-цистерни увек се бележи пад
примене личних и општих хигијенских мера (проређено прање руку, посуђа, одеће, и
других предмета). Епидемиолошким истраживањем које је спровео Завод за јавно здравље
установљено је да је извор инфекције (клицоноша) била неговатељица А.К. Код ње је у
узроку столице и ректалном брису изолована бактерија Шигела, која доводи до цревне
заразне болести шигелозе. Шигелоза се због симптоматологије назива и бациларна
дизентерија. Будући да има висок степен контагиозности обољење се за врло кратко време
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раширило међу болесницима. Оболело је 38 болесника. Болест карактеришу фреквентне,
често крваво-слузаве столице, које су праћене повишеном телесном температуром и
болом у стомаку.
После успешних рехидрација (надокнаде електролита), примене антибиотика код
пацијенета са тежом клиничком сликом после 2 до 3 дана у болници, дошло је до
побољшања здравствене слике болесника. Изолацијом клицоноша и привременим
затварањем специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић'' епидемија је заустављена,
односно, спречено је њено даље ширење.
Током епидемије Завод за јавно здравље имао је ванредне послове и активности, који
обухватају: лабораторијско испитивање узорака столице ректалних брисева болесника и
запослених у специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић'', као и чланова њихових
породица; узорковање и лабораторијско испитивање узорака хране и воде за пиће из
цистерни, појачан епидемиолошки и санитарно-хигијенски надзор у поплављеном
подрућју, као и појачане активност на спречавању интрахоспиталних (болничких)
инфекција. Спровођење ових мера и активности подразумева увођење дежурстава,
прековременог рада и рада викендом. Све ове ванредне активности прозуроковале су
знатне додатне трошкове.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Да, територијуа општине Инђија
периодично погађа ванредна ситуација од поплава и иста се догађала 2006, 2012 и
2013.године.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
краткорочних, средњерочних и дугорочних прогноза и најава пораста водостаја указује на
опасност изазивања поплава. На основу података прибављених редовним мониторингом о
кретању водостаја на хидролошким станицама Нови Сад и Земун као и непосредним
мерењем на р.Дунав у Старом Сланкамену информише се ОШВС Инђија о могућем
наиласку поплавног таласа. На основу Наредбе ОШВС Инђија предузимају се активности
на обавештавању грађана о наиласку поплавног таласа и понашању грађана у току трајања
ванредне ситуације преко локалних медија, повереника цивилне заштите за месне
заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Још увек нема коначног решења за изградњу одбрамбених насипа од спољашњих
вода I реда.
 Јачање капацитета РХМЗ-а у систему ране најаве високих водостаја.
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од поплавног таласа.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
поплаве у едукацији одговорних лица који би управљали ванредном ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
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3.1.11. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-поплаве на територији општине Инђија врши се на
основу коришћења података о прошлим догађајима- учесталости догађаја. На основу
података о предходним догађајима поплава који су се десили 2006, 2012 и 2013.године са
приближно истим временским трајањем ( 10-20 дана) и одређује се учесталост од 1
догађаја у 2 до 20 година, односно вероватноћа од 6-50%, средња вероватноћа догађаја.
Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано

х

3.1.12. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – поплаве на територији општине Инђија
врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на живот и здравље људи, као и
економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.1.12.1 Процена последица по живот и здравље људи
Поплавом која захвата источни део територије општине Инђија, насељена места
Стари Сланкамен, Сланкамен Виногради, Чортановци, Крчедин и Бешка били би
погођени становници и привредни субјекти тог насељеног места. Број становника
захваћених поплавом процењује се на око око 2420 и одређује се катастрофална величина
последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.1.12.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – поплаве врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Поплављено 380 + 76 (објеката дивље градње) објеката материјална штета је
627.920.500,00 динара;
 Уништено покућство (намештај, бела техника и друго) у 380 + 76 (објеката дивље
градње) објекта х 230.000 динара што износи 104.880.000,00 динара;
 24,200 тоне покавареног меса из замрзивача и фрижидера х у просеку 400,00 динар
по килограму што износи 9.680.000,00 динара;
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Остале услуге ( ангажовање стручних лица, смештај и исхрана евакуисаних лица,
узроковање и контрола воде, гориво, вреће са песком, итд) што износи
120.320.000,00 динара.

Укупно директних трошкова = 862.800.500,00 динара
Индиректни трошкови:
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (асанација терена) износи 8.400.000,00
динара;
 Трошкови испоручене воде износе 4.820.000,00 динара
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 40.460.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 53.680.000,00 динара
Укупна штета изазвана поплавом на територији општине Инђија износи =
916.480.500,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
916.480.500,00 / 3.947.213.000,00х 100= 23,22% %
Штета по економију /екологију изазвана поплавом на територији Општине Инђија
износи 23,22% Буџета, што је катастрофална величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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

х

3.1.12.3 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – поплаве врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије трошкови штете на критичној инфраструктури и трошкови
штете на установама јавног значаја .
Трошкови штете на критичној инфраструктури:
 Штета на електроенергетском сектору је 95.200.000,00 динара;
 Штета на телекомуникацијама је 11.900.000,00 динара;
 Штета у саобраћајном сектору је 28.560.000,00 динара;
 Штета у водопривреди је 130.900.000,00 динара;
 Штета у здравственој и социјалној заштити је 38.080.000,00 динара.
Укупни трошкови
динара

штете на критичној инфраструктури износе = 304.640.000,00

Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
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304.640.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 7,71%
Штета на критичној инфраструктури изазвана поплавом на територији Општине
Инђија износи 7,71% Буџета, што је озбиљна величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Одабрано

х

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
 Штета на специјалној болници ''Др Боривоје Гњатић'' 21.420.000,00 динара;
 Штета на ОШ ''Др Ђорђе Натошевић'' 8.330.000,00 динара;
 Штета на родној кући ''Др Ђорђе Натошевић'' 2.380.000,00 динара;
Укупни трошкови штете на установама од јавног значаја износе = 32.130.000,00
динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
32.130.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 0,8%
Штета на установама од јавног значаја изазвана поплавом на територији Општине
Инђија износи 0,8% Буџета, што је мала величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета
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3.1.13. Ризик по живот и здравље људи
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 50

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

50 - 200

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Мала

2

Умерен

Минимална

1

х

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Средња

Мала

Вероватноћа
Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.1.14. Ризик по економију / екологију
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

> 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

> 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Мала

2

Умерен

Минимална

1

х

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Средња

Мала

Вероватноћа
Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

113

Одабир

х

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.1.15. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

1 - 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Веома висок

Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир
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3.1.16. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 0,5%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок
Умерен

х

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.1.17. Ризик по друштвену стабилност
4 + 2= 6 /2 = 3
5

Озбиљна

4

Минимална

Висок

х

Умерен

2
1

Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Мала

3

Веома висок

Велика

Умерена

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.1.18. Укупан ризик
5 + 5 + 3= 13/3= 4,33
5

Озбиљна

4

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

3

Мала

Мала

Веома висок

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика веома висок - Неприхватљив ризик
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3.1.19. Третман ризика од поплаве
Третман ризика се врши применом следећих мера:















Спровођење превептивно техничких мера за заштиту од поплана (обезбедити
потребна истраживања, студије и пројекте ради предузимања мера и радова за
неопходно повећање степена снгурностн одбране од поплава);
Утврђивање расположивих ресурса и то: техничких, административних,
материјалних, финансијских, кадровских и институционалних, за спровођење
одбране од поплава, укључујући и припремање годишњих потроба, биланса и
буџета;
Израдти све неопходне правне инетрументе за спровођење одбране од поплава
(споразуми о преузимању радне снаге, материјала и механизације; уговори за
ангажовање радне снаге; споразуми о коришћењу јавних и приватних простора и
институција за прихват угрожених од поплава; споразуми за коришћење превозних
средстава; споразуми о надокнади трошкова добровољаца и др.);
Обезбеђивање у сарадњи са РХМЗ-ом набавке меродавних падавинских станица н
успостављање ефикасног система благовремене најаве поплавних киша;
Праћење прогнозе и кретање водостаја (обезбедити ефикасног осматрања
водотокова и објеката на акумулацијама, обозбедти ефикасан систем веза и
узбуњивања становннштва);
Одржавање заштитних објекта, поправка постојећих и изградња нових насипа;
Регулисање водотокова, разбијање леда на водотоковима;
Благовремене припреме за евакуацију становништва, стоке и организовање
измештања материјалних и културних добара;
Забрана изградње нових објеката у зонама поплавних таласа;
Обнова срушених насипа.

Примењивост појединих стратегија за третман ризика види се у табели која је
детаљно описана у тачки 3.1.8. као и Мере из области превентиве и реаговања које су
детаљно описане у тачкама 3.1.8.1. и 3.1.8.2.
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3.1.20. Карта ризика за нежељени догађај са најтежим могућим последицама
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3.2 ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ
3.2.1. Положај и карактеристике
Подручје Општине Инђија припада континенталној климатској зони са
континенталним, (средњеевропским), плувиометријским режимом. Средња годишња
температура ваздуха на подручју Општине je 11,2 °С, најхладнији месец je јануар са
средњом температуром од -0,1 °С, док je најтоплији месец јул са 21,3 °С. Годишња
амплитуда средње температуре ваздуха износи 21,4 °С (континентално обележје).
3.2.1.1 Град
С обзиром на то да су Сремски округ и Општина Инђија изразито аграрно
подручје, град је опасна метеоролошка појава која сваке године прави штету
пољопривредним културама и због тога је од значаја са аспекта процене ризика и
угрожености.
На територији Општине Сремског округа, град се најчешће јавља у другој
половини маја, у просеку преко 3 пута у том периоду. ''Дан са градом'' је дан када је на
макар једној станици у Сремском округу забележена појава града и/или суградице.
Честина града по петнаестодневним периодима је приказана на Графику.
Подаци о појави града на територији Општине Сремског округа су анализирани на
основу низа од 30 година (1981 – 2010) из мреже главних метеоролошких и
климатолошких станица као и на основу података из мреже противградних станица за низ
од 10 година (2003 – 2012). Укупно је било 68 станица. На Слици је дата расподела
средњег годишњег броја дана са градом (честина града) по станицама на територији
Општине Сремског округа. Види се да најмањи број дана са суградицом или градом имају
станице на западу и истоку територије, а највећи број дана централни и југозападни
предели Сремског округа. Вредност од 0.5 дана значи да се на тој станици сваке друге
године може очекивати град, док вредност 1 (1 дан) да се сваке године може очекивати
град на тој станици односно у тој области.

Слика бр.32. Честина града по месецима на територији Сремског округа за период 1981 – 2010.
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Табела бр.80.Учесталост града на теритирији Сремског округа за период 2003 – 2012.

ЈАН

ФЕБ

МАР

АПР

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГ

СЕП

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

ГОД

2.1

0.3

0.2

-

-

17.3

ГРАД
-

-

-

1.5

5.5

4.7

3.0

Просечно, на нивоу године, на територији Сремског округа, град се јавља 17,3
пута.
На сликама дате су мапе територије Сремског округа са уцртаним насељима,
пољопривредним и непољопривредним земљиштем.

Слика бр.33. Мапа штићених вредности на територији Сремског округа.

Слика бр.34. Мапа честине града (просечан годишњи број дана са градом) на територији Сремског округа.
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На основу података из мреже противградних станица за период од 2003 –
2012.године (систем противградне заштите је на подручју територије Сремског округа
почео да функционише 2003.године) може се видети да се површине са штетом од града
крећу се у распону од 416 hа колико је било 2005. године до 25467 hа током 2004. године.
Анализом података о величини површине са штетом од града и процењеној финансијској
штети, види се да већа површина не мора аутоматски да значи и већу финансијску штету
јер она зависи од процента оштећења на захваћеној површини и од пољопривредне
културе која се налази на тој површини. Тако је на пример, 2005. године површина
захваћена градом скоро три пута мања него 2003. године, а финансијка штета је скоро
иста

Слика бр.35. Штете од града на територији Сремског округаза период 2003 – 2012.

Преко целог подручја територије Општине Инђија у периоду април – август
продире често влажан и нестабилан ваздух са запада у коме се стварају градоносни
облаци и олујни ветрови. Територија Општине Инђија не спада у изразито ''градобитно''
подручје.
Систем Одбране од града функционише на територији Општине Инђија РЦ
''Фрушка Гора'' и има основну функцију да смањи проценат оштећења изазване појавом
града. Систем одбране од града ради у периоду 15.04. – 15.10. текуће године када је
учесталост појава градоносно олујних система највећи. У свом раду користи радар као
основно средство и противградне ракете.
Територију Општине Инђија брани 9 противградних станица РЦ ''Фрушка Гора'' са
којих се испуцавају противградне ракете. Ове ракете се деле на противградне ракете
средњег домета, око 6 km и противградне ракете великог домета око 10 km.
Једна од битних компоненти коју поседује РЦ „Фрушка Гора“ јесте могућност
најаве непогода које се могу очекивати тог дана. Правовременом најавом невремена већих
размера умногоме се могу избећи евентуалне теже последице.
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Радарски центар ''Фрушка Гора''
Инђија
1

Крчедин

2

Нови Сланкамен

3

Контичин Салаш

4

Инђија

5

Нови Карловци

6

Љуково

7

Чортановци

8

Гладнош

9

Бешка

Табела бр.81. Преглед противградних на територији Општине Инђија.

3.2.1.2 Олујни ветар
У овом делу Срема, односно на овако малој површини нема битнијих разлика у
ваздушном притиску које би могле да услове већа струјања ваздуха. Извесна струјања са
Фрушке горе према јужном Срему не осећају се на подручју Општине Инђија.
Обзиром на процентуалну заступљеност тишина (7% до 24%) на мерним
пунктовима, може се рећи да територија Општине Инђија представља ветровито подручје.
Генерално посматрано, годишње честине ветрова на подручју Инђије су у највећој мери
усредсређене углавном око два супротна смера: SE – југоисточног, тј. кошавског ветра са
једне стране, и NW – северозападног ветра, који представља струјање од Атлантика према
евроазијском копну, са друге. Средње брзине ветрова који дувају на подручју Инђије нису
велике, и крећу се у дијапазону од 2,0 m/s do 4,0 m/s. Евидентно је и да најчешћи ветрови
углавном имају истовремено и највеће средње брзине из одређеног правца. Највећу
брзину достиже југоисточни, односно кошава. Годишњи распореди средњих брзина
ветрова, без обзира на правац одакле су ветрови дували, показују да су највеће средње
брзине у марту, а најмање у септембру или августу. Интересантно је такође напоменути да
је у Инђији велики број осматрања без ветра и то нарочито у децембру и јануару. Број
дана са ветром јачине 6 по Бофору годишње износи 24,5 за период зиме 7,6, пролећа 8,1,
лета 4,7, и јесени 4,2 дана.
3.2.1.3 Снежне мећаве, наноси и поледице
Период највећих снежних падавина на територији Општине Инђија 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 Инђија може се
констатовати да елементарна непогода овога типа није до сада обухватала целу
територију Општине, већ само одређене рејоне. Снежни наноси и поледице у Општини
Инђија јављају се на делу пута IIВ 109 (Рума – Путинци – Љуково – Инђија – Стари
Сланкамен) који се укршта са Ауто-путем IA1 (бивши Е-75 Хоргош – Нови Сад – Београд
– Ниш – државна граница са Македонијом) који пролази североисточним делом атара
Општине и са државним путем IВ 102 (Хоргош – Суботица – Бачка Топлола – Србобран –
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Нови Сад – Инђија – Инђија – Београд), који се укршта са државни пут IIВ 130 (Марадик –
Ириг).
Снежни наноси се могу јавити и на деоници железничке пруге која пролази кроз
територију Општине Инђија и то на правцима Београд – Инђија – НовиСад – Суботица –
Будимпешта и Београд – Инђија – Рума – Сремска Митровица – Шид – Загреб – Љубљана.
Појава снега и снежних наноса може имати низ негативних последица по
становништво на територији Општине Инђија из следећих разлога:
- Долази до отежаног саобраћаја на путним правцима, па и до потпуног прекида
дорашчишћавања снега;
- Отежани саобраћај или саобраћај у прекиду проузрокује отежано или прекинуто
снадбевање грађана;
- Појављују се отежани услови здравствене заштите;
- Долази до прекида снадбевања струјом, а онда и водом за пиће;
- Долази до прекида ПТТ саобраћаја.
Табела бр.82. Историјски апсолутни максимум висине снежног покривача за општине Инђија

Станица

Година

Инђија

1954
1956
1966
1969
1970
1984

Историјски
годишњи
максимуми висине
снежног покривача
57
53
49
46
44
61

Датуми историјских
годишњих максимума
висине снежног покривача

Период рада
метеоролошке
станице
Гладнош

09.02.1954.
14.02.1956.
20.01.1966.
30.12.1969.
19.02.1970.
19.02.1984.

1949-2014

3.2.1.4 Суша
Високе и уједначене летње температуре резултат су интензивног осунчавања и
ређих продора хладног ваздуха са запада. Ветрови су ређи и када дувају доносе топле
ваздушне струје са истока и југа. Средња годишња висина падавина износи 648 mm са
најкишовитијим месецом јуном и најсувљим октобром, при чему je просечна висина у
првом месецу 81 mm a у другом 35 mm.
Највећу висину падавина има лето, 191 mm a најмању има јесен 129,8 mm. Ha
пролеће средња висина падавина износи 162,6 mm док je зими 164,4 mm. Средња висина
падавина у вегетационом периоду (април – септембар) износи 353 mm, односно 54,5 %
средње годишње висине, што се може сматрати релативно повољном карактеристиком
плувиометрисјког режима подручја Општине. Распоред падавина у току године са два
изражена максимума и два минимума, сврстава простор Општине Инђија у континентални
(средњевропски) плувиометрисјки режим падавина.
Под претпоставком да се сушом сматра без кишни период у трајању од 15 дана у
време вегетације биљака (тачније када у 15 узастопних дана падне мање од 0,25mm кише).
Имајући у виду да је АП Војводини, а што значи да и на територији Општине
Инђија, највећа учесталост појава суше у вегетационом периоду када су пољопривредне
културе нај осетљивије, то су штете од ове непогоде у то време могуће.
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Сушни период – суша захвата по правилу целокупну територију АП Војводине са
мањим одступањима у интензитету и директно утиче на смањење пољопривредне
производње. У годинама са изразито јаким сушама смањење пољопривредне производње
достиже око 20%, међутим, вишегодишње просечно смањење производње услед суше
процењује се на око 5%.
Територија Општине у већој или мањој мери може бити сваке године угрожена од
суше. Не постоје услови да се непогода спречи нити да се знатније ублажи, међутим,
веома је значајно да се негативан утицај суше на пољопривредну производњу потпуно
елиминише на површинама где се примењује наводњавање.
У Србији су у последњих 10-ак година (2000-2012.) забележени бројни хидрометеоролошки екстреми (поплаве, шумски пожари, суше, мразеви, ...), који су нанели
велике штете у пољопривреди и другим секторима привреде. Посебно место по висини
материјалних штета заузимају појаве врло јаких суша, које су карактерисале 2000, 2003,
2007, 2011. и 2012. годину.
Суша у 2000. години: Главне карактеристике су јако изражен дефицит падавина
током свих месеци вегетационог периода у Војводини а самим тим и на територији
Општине Инђија, праћен истовремено врло високим температурама ваздуха. Штетне
последице ове екстремне суше су велики подбачај приноса најзначајнијих
пољопривредних култура (пшенице - 12%, шећерне репе – 55%, кукуруза – 50%, соје –
41%, сунцокрета – 18%, ...) у односу на претходну годину.
Суша у 2003. години: суша је почела већ у марту и наставила се све до јула (који је
имао просечан прилив падавина) и поновила у августу. Дуготрајна пролећна и летња суша
неповољно се одразила не само на озиме усеве, већ и на пролећне културе (кукуруз, соја,
шећерна репа, сунцокрет).
Суша у 2007. години: Јако изражена суша у априлу, јулу и другој половини августа,
праћена екстремно високим максималним температурама ваздуха (35-45oC) и дефицитом
воде у земљишту узроковала је значајно смањење приноса усева: производња кукуруза је
била мања за 32,4%, соје за 31,9%, сунцокрета за 23% и шећерне репе за око 4% у односу
на претходну годину.
Суша у 2011. години: Током вегетационог периода (април-септембар) на већем
делу територије Републике Србије регистрована је јака и екстремна суша праћена
изузетно високим температурама ваздуха, која је условила значајан пад приноса кукуруза,
соје, шећерне репе (производња кукуруза је била мања за 10,3%, соје за 19,2% и шећерне
репе за 15,3% у односу на претходну годину).
Суша у 2012. години: Веома високе температуре ваздуха у јуну, јулу и августу
2012. године, топлотни таласи и велики дефицит падавина проузроковали су јаку до
екстремну сушу на територији Општине Инђија, (производња кукуруза је била мања за
31,7%, соје за 29,8% и шећерне репе за 35,4% у односу на претходну годину).
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3.2.2. Сценарио- Највероватнији нежељени догађај
Радна група
Назив опасности: Олујни ветар и град
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као највероватнији нежељени догађај изабран је олујни ветар са градом
на територији општине Инђија који обухвата 47204 становника , јер је то догађај за који се
поуздано зна да се периодично јавља и да су услови у којима настаје погодује његовој
појави. Реално је очекивати да се овај догађај може поновити и угрозити здравље људи и
проузроковати материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Целокупна територија општине Инђија.
Просторна димензија
Захваћена површина: 38445 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет таласа олујног ветра и града у трајању од 5 минута до
30 минута.
Време
Време појављивања: У периоду од 15. априла до 15.октобра.
Узрок уколико је познат: У периоду од 15 – 22 јуна Балканско полуострво и Панонска
низија налазили су се под утицајем термобаричког гребена и топлог субтропског ваздуха,
чије је порекло из северне Африке и слабог југозападног висинског струјања. Висина
нулте изотерме налазила се на висини од 4200 метара. Над подручјем Србије и у
окружењу преовлађивало је сунчано и веома топло време. Максималне дневне
температура кратале су се од 30°C до 36°C, у већини места било је и тропских ноћи. Дувао
је слаб ветар јужних смерова.
Дана 22. Јуна над подручјем Србије било је изузетно топло и спарно време, са
температуром која је у већини места прелазила 35°C. До касних поподневних часова јаки
конвективни облаци простирали су се у југозападној Србији, а због приближавања
ослабљене фронталне зоне и пораста влажности ваздуха интензивирали су се јаки
конвективни развоји и у Шумадији и Војводини. Линија нестабилности у топлој
ваздушној маси померала се са запада и југозапада према североистоку условљавајући
јако грмљавинско невреме у Поцерини, Подунављу, Срему, Бачкој, Банату и у
предграђима Београда са јаком кишом и олујом. Повољни услови за јаке конвективне
развоје били су и слаб југозападни висински ветар, велика влага у ваздуху и изузетна
термичка нестабилност атмосфере изнад Панонске низије(CAPE од 3000 – 5000 J/kg).
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено:
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Синоптичка анализа Европе и Балканског полуострва за 22.06.2018. године

Слика бр.36. Приземна синоптичка анализа Европе 22.06.2018.год у 18 UTC.

Слика бр.37. Приземна синоптичка анализа Балканског полуострва и Панонске низије
22.06.2018.год. у 18 UTC.
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Слика бр.38. Приземне изобаре и ветар на 200 hPa
22.06.2018. 12 UTC.

Слика бр.39.Температре ваздуха у приземљу и
ветар 22.06.2018. 12 UTC.

Слика бр.40. RH (%) и ветар (700 hPa) 22.06.2018.
12 UTC.

Слика бр.41. AT 500 hPa i T850 (C) 22.06.2018.
12 UTC.

Слика бр.42. CAPE (J/kg) из NMM
22.06.2018. 12 UTC.

Слика бр.43. CAPE (J/kg) из NMM
22.06.2018. 20 UTC.

Слика бр.44. Олачни лед (g/m2 ) из NMM22.06.2018.
20 UTC.

Слика бр.45. Олачни лед (g/m2) из NMM22.06.2018.21
UTC.

Синоптичка анализа за 22.06.2018. године
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Нехидростатички мезо модел РХМЗ Србије са хоризонталним разлагањем од 4 km
и улазним подацима 22.06.2018. године у 12:00 UTC и граничним условима из глобалног
модела ECMWF. За период од 19 – 20 UTC прогнозирана укупна количина облачног леда
од 4-8 g/kgи екстремни CAPE (3500 – 5000 J/kg) над подручјем Срема и Београда.
У целини NMM модел прогнозирао је доста слабију конвекцију од оне која се
реално догодила. У вечерњим часовима јака киша праћена грмљавином и олујним ветаром
погодила је Општине Пећинци, Стару Пазову и Инђију, и том приликом нанеле су велику
штету. Падавине су биле пљусковите и неравномерно распоређене, а укупна количина
измерена на метеоролошким станицама већег дела Србије била је занемарљива. На
аеродрому Београд у Сурчину измерено је 12, у Банатском Карловцу 15, Кикинди 18,
Новом Саду и Зрењанину 26 mm.

Слика бр.46. Укупна количина падавина измерена радаром GEMATRONK 22.06.2018. (00 – 24).

Анализа емаграма и смицање ветра на дан 22.06.2018. у 12 UTC у Београду
Анализа емаграма радиосондаже Београда 22.06.2018. од 12:00 UTC, указује на
могућност развоја појединачних конвективних ћелија и вишећелијске развоје који садрже
суперћелије са великом количином падавина.
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Слика бр.47. Емаграм и ходограф ветра за Београд 22.06.2018.12 UTC.

Уочава се екстремно велика расположива енергија нестабилности CAPE (5071
J/kg), највероватније највећа у последњих 60 година на овим просторима. Садржај водене
паре у вертикалном стубу био је такође висок (33,7 mm). Конвективно кондензациони
ниво (LCL) налазио се на 1500 m (869 hPa), а равнотежни ниво EL na 13500 m, (172 hPa)
(висина у горњој тропосфери, где засићени ваздух постаје хладнији у односу на околину и
наставља да се креће даље у висину по инерцији). Индекси нестабилности (LI –14,
Šolvarter–6, SWT 489, Total Totals 56) указују на развој суперћелија и временске непогоде.
Ефективно смицање ветра између земље и 6 km није било велико (око 11 m/s) као и SRH (
Storm-Relativna Helicity – мера потенцијалне ротације) (57 m2/s2) указују на формирање
слабопокретне суперћелије која у одсуству млазне струје може протезати високо изнад
тропопаузе (Htrop =11510, Ttrop =-52,7C) у стратосферу. Из поменутих параметара
произилази дасе из појединачних конвективних ћелија могле очекивати велике количине
падавина и створити зрна града величине око 8 cm.
Приказ сателитских снимака и електричних пражњења
Слике са геостационарног метеоролошког сателита METEOSAT 10 показују да је
изнад Србије и њеног окружења било конвективне облачности што је у сладу са
синоптичком ситуацијом.
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Слика бр.48. Dust RGB комбинација + AT 500 hPa
22.06.2018.

Слика бр.49. RGB 321 + муње 22.06.2018.
18:00 UTC.

Сателитска слика RGB комбинације 22.06.2018. у 18:00 UTC показује развијене
кумулонимбусе изнад Србије, Румуније и Мађарске. Високи облаци велике дебљине су
приказани у црвеној, цируси у црној боји, док љубичаста боја представља влажну
ваздушну масу.
У европској бази података за временске непогоде ESTOFEX (European Storm
Forecast Experiment) за 22. јун 2018. године за област Србије, Румуније и Мађарске у
прогнозинајавио је (ниво 2) упозорење за јаке грмљавине са олујним ударима ветра и
великим количинама падавина.
Из Lighning података види се да је дана 22.06.2018. године у периоду од 00-24
сатанад подручјем Европе осмотрено је 105175 електричних пражњења (највише у
Панонској низији и Румунији).

Слика бр.51. Lightning мапа 22.06.2018. (00 – 24).

Слика бр.50. METEOSAT 10 IR 10.8 µm 18
UTC+ESTOFEX.

Анализа радарских слика
У вечерњим часовима територију Војводину и шире подручје Београда захватила је
распрострањена облачна маса која је условљавала грмљавинско и олујно невреме на
неколико локација.
Око 21:45 часова на подручју Фрушке горе између Руме и Марадика формирао се
грмљавински облак – кумулонимбус са максималном радарском рефлексивношћу од 55
dBz на висини од 7 km. За веома кратко време кумулунимбус је ојачао ( радарска
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рефлексивност се повећала на70 dBz у зони максималног радарског одраза између 4 km и
8 km висине) и померао се према Инђији брзином од око 15 – 20 km/h. Зона облака, у
облику суперћелије у развоју, ширине од 12 – 16 km, пружала се од базе облака до висине
20 km (облак пробио тропопаузу, Htrop = 11,510 km). У зони максималног одраза на
радару акумулирана су велика колићина воде и падавине су се нагло интензивирале, што
је условило јачање силазне струје и олујне ударе ветра и до 35 m/s. Невреме је начинило
велику материјалну штету и трајало је око пола сата (од 20:05 – 20:35 UTC).
Најинтересантнији детаљи приказани су на радарским сликама од 22:13, 20:17 i
20:21 UTC, са двоталасног радара РХМЗ MRL – 5 таласне дужине 3,2 i 10 cm.

Слика бр.52. Радарска рефлексивност, непогодски ветар и вертикални пресек облака 22.06.2018. године у
20:13 UTC. Азимут 45° i 307°.

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

131

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Слика бр.53. Радарска рефлексивност, непогодски ветар и вертикални пресек облака 22.06.2018. године у
20:17 UTC. Азимут 47° и 319°.

Слика бр.54. Радарска рефлексивност, непогодски ветар и вертикални пресек облака 22.06.2018. године у
20:21UTC. Азимут 44° и 318°.

На дан 22.06.2018. године изнад Инђије (Војводина, Србија) око 22:15 UTC
суперћелијски облак, кумулонимбус, изазвао је јако невреме праћено јаком кишом,
олујним ветром и градом. Индекси нестабилност у атмосфери тог дана (сондажа Београда
од 12:00 UTC) као и параметри ветра нису указивали на развој јаке грмљавинске процесе
и појаву олујног ветра са градом. Прогноза ESTOFEX – a је издала ниво 2 опасности у
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Панонској низији и већем делу Србије, са великом шансом за град, торнада и опасне
конвективне развоје.
Јак оркански ветар који је у суботу 22.06.2018. године у вечерњим сатима створио
је повремене ударе и том приликом достигао брзину од 36,3m/s односно 130,7 km/h,
похарао је Општину Инђија. Рушилачки ветар обарао је и ломио стабла, срушио неколико
билборда, нанео штете приватним кућама (претежно кровним конструкцијама), покидао
електроинсталације дистрибутивне мреже (оборена стабла и гране), изазвао заустављање
саобраћаја, оштетио саобраћајна превозна средства (оборена стабла на путевима или
паркинзима). Погођене су и индутријске зоне Општине где је изазвана велика материјална
штета на привредним субјектима пошто је оркански ветар скидао комплетне кровне
покриваче на магацинима, тако да је део готових производа као и репроматеријала
подигнут и расут по околним парцелама и двориштима суседних привредних субјеката,
док је други део готових производа и репроматеријала оштећен јаком кишом. Такође,
причињене су штете на воћњацима. Потребно је нагласити да су уништени пластеници и
стакленици самим тим олујни ветар је нанео огромну штету индивидуалним
произвођачим.
Услед нагле појаве велике количине падавина као и лома грана и разношења смећа
дошло је до зачепљења атмосферске канализације на територији Општине Инђија што је
изазвало појаву површинских вода а на појединим местима и до појаве фекалних вода на
површини које могу изазвати појаву заразних болести.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања олујног ветра и града дана од 22.06.2018.године је износило око 30 минута.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: И поред правовременог упозорења од стране РЦ ''Фрушка
гора'' о наиласку олујног времена са градоносним облацима али због недостатка против
градних ракета на против – градним станицама као и због недостатака стрелаца у против
градним станицама дошло је до невремена. Оперативни центар ОВС у Сремској
Митровици обавештен је путем телефона 1985, у 23:14 часова, од грађана из Инђије, да је
град величине тениске лоптице падао невиђеном силином пуних 30 минута у урбаном
делу седишта Општине Инђија. Неколико минута касније исту информацију потврдио је и
дежурни из ПС Инђија.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава из предходних ванредних ситуација, али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: Територију општине
Инђија брани 9 противградних станица РЦ ''Фрушка гора'' са којих се испуцавају
противградне ракете. Једна од битних компоненти коју поседује РЦ ''Фрушка гора'' јесте
могућност најаве непогода које се могу очекивати тог дана. Правовременом најавом
невремена већих размера умногоме се могу избећи евентуалне теже последице.
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Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Последице по живот и здравље људи: Повреде горњих екстремитета код становништва
изложеног олујном ветру и граду.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност: Прекид снабдевања електричном енергијом услед
кидања водова или пада бандера и далековода. Прекид друмског и железничког
саобраћаја услед обарања стабала, бандера, носивих стубова, билборда на комуникације.
Скидање комплетних кровних покривача са јавних установа.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Укупан број повређених грађана који
су затражили лекарску помоћ је 20, а од тог број 3 лица са тежим повредама главе и
горњих екстремитета. Нема животно угрожених лица.
Генерисање других опасности
Мултиризик: Вероватноћа појаве мултиризика је сведена на минимум и неће се
разматрати.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Да, територију општине Инђија
периодично погађа ванредна ситуација од олујног ветра и града и иста се догађала 2006,
2008, 2010, 2012, 2013, 2015 и 2017.године.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
краткорочних, средњерочних и дугорочних прогноза и најава олујног ветра и града
указује на опасност изазивања истих. На основу података прибављених редовним
мониторингом о временским непогодама из РХМЗ-а информише се ОШВС Инђија о
могућем наиласку олујног ветра или градобитног облака. На основу Наредбе ОШВС
Инђија предузимају се активности на обавештавању грађана о наиласку истог и
понашању грађана у току трајања олујног ветра или града преко локалних медија,
повереника цивилне заштите за месне заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Јачање капацитета Рц ''Фрушка гора'' у изградњи нових противградних станица,
реновирању постојећих и набавци противградних ракета средњег и дугог домета.
Повећање апанаже стрелцима и самим тим додатна мотивација.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
олујног ветра и града у едукацији одговорних лица који би управљали ванредном
ситуацијом.
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3.2.3. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-олујног ветра са градом на територији општине
Инђија врши се на основу коришћења података о прошлим догађајима- учесталости
догађаја. На основу података о предходним догађајима иста су се догађала 2006, 2008,
2010, 2012, 2013, 2015 и 2017.године са приближно истим временским трајањем ( 5-30
минута) и одређује се учесталост од 1 догађаја у 1 до 2 године, односно вероватноћа од
51-98%, велика вероватноћа догађаја.
Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано

х

3.2.4. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – од олујног ветра и града на територији
општине Инђија врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на живот и
здравље људи, као и економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.2.4.1 Процена последица по живот и здравље људи
Олујним ветром и градом која захвата целокупну територију општине Инђија, или
поједина насељена места територије општина Инђија били би погођени становници који
се нађу на отвореном простору. Број становника захваћених олујним ветром и градом
процењује се на око 30 и одређује се минимална величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано
х

3.2.4.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – олујног ветра и града врши се на основу
укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани
трошкови сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Пријављена штета на 2639 приватна објеката која износи 50.466.316,00 динара;
 Пријављена штета на 15 објеката привредних субјеката која износи 22.000.000,00
динара;
 Пријављена штета на 430 моторних возила која износи 15.351.100,00 динара;
 Пријављена штета на 30 надгробних споменика која износи 2.600.000,00 динара;
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Остале услуге ( уклањање и одвожење отпада, гориво, итд) што износи
1.437.000,00 динара.

Укупно директних трошкова = 91.85.416,00 динара
Индиректни трошкови:
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (асанација терена) износи 3.400.000,00
динара;
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 30.370.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 33.770.000,00 динара
Укупна штета изазвана олујним ветром и градом на територији општине Инђија
износи = 125.624.416,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
125.624.416,00 / 3.947.213.000,00х 100= 3,18%
Штета по економију /екологију изазвана олујним ветром и градом на територији
Општине Инђија износи 3,18% Буџета, што је мала величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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
х

3.2.4.3 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – олујног ветра и града врши се на основу
укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани
трошкови сврстани су у две категорије трошкови штете на критичној инфраструктури и
трошкови штете на установама јавног значаја .
Трошкови штете на критичној инфраструктури:
 Штета на електроенергетском сектору је 55.000.000,00 динара;
 Штета на телекомуникацијама је 9.000.000,00 динара;
 Штета у саобраћајном сектору је 21.500.000,00 динара;
 Штета у водопривреди је 11.500.000,00 динара;
 Штета у здравственој и социјалној заштити је 900.000,00 динара.
Укупни трошкови штете на критичној инфраструктури износе = 97.900.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
97.900.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 2,48%
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Штета на критичној инфраструктури изазвана олујним ветром и градом на територији
Општине Инђија износи 2,48% Буџета, што је мала величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Одабрано
х

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
 Штета на објектима предшколских и школских установа 25.000.000,00 динара;
 Штета на црквеним објектима 4.000.000,00 динара;
 Штета на спортској хали за рукомет 23.800.000,00 динара;
Укупни трошкови штете на установама од јавног значаја износе = 52.800.000,00
динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
52.800.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 1,33%
Штета на установама од јавног значаја изазвана олујним ветром и градом на
територији Општине Инђија износи 1,33% Буџета, што је умерена величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета

Одабрано

х

Слика бр.55. и 56. Штета коју је начинило олујно невреме на територији Општине Инђија.
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Слика бр.57 и 58. Штета коју је начинило олујно невреме на територији Општине Инђија.

Слика бр.59. и 60. Штета коју је начинило олујно невреме на територији Општине Инђија.

Слика бр.62. Крупан град разбијао је стакла на
аутомобилима.

Слика бр.61. Крупан град у Инђији.
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3.2.5. Ризик по живот и здравље људи
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

Одабир

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 50

х

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

50 - 200

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

1

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.6. Ризик по економију / екологију
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

> 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

> 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Умерен

х

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.7. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

1 - 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Умерен

х

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.8. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 0,5%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Мала

2

Минимална

1

Висок

х

Умерен
Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

3

Веома висок

Велика

Умерена

х

Вероватноћа
Средња

4

Мала

Озбиљна

Занемарљива

5

Последица

Катастрофална

Одабир
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3.2.9. Ризик по друштвену стабилност
2 + 3= 5 /2 = 2,5 = 3

4

Умерена

3

Мала

2

Минимална

1

Веома висок

Висок

х

Умерен
Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Озбиљна

Велика

5

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.2.10. Укупан ризик
1 + 2 + 3= 6/3= 2
5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок
х

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика умерен - Неприхватљив ризик
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Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Евиденција свих опасности и израда и
ажурирање планова заштите и спасавања

Евиденцију и планирање реаговања према броју
опасности.

2

Планирати квалитет и пропусну моћ
инфраструктурних објеката.

Густина инфраструктурних и
привредних објеката на
подручју

Могућност генерисања других
опасности

2

Интензитет олујних ветрова,
правац и смер струјања

1
Карактеристике подручја

Превентивна
мера

Евиденција инфраструктурних објеката на
територији општине. Обезбедити информације о
стању инфраструктуре од надлежне службе.

Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Ред.
бр

Поштовање грађевинских регулатива где су
тачно утврђена правила и стандарди који се
морају поштовати приликом изградње и
димензионисања објекта. Спровођење свих
техничких мера за заштиту објекта од
деловања олујних ветрова.

1

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.2.11. Третман ризика од олујног ветра
Захтев за процену потенцијалне опасности

3
4
5
6
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Спровођење свих
прописаних мера заштите и
спасавања дефинисаних у
плановима заштите и
спасавања.

Изградња система за рану
најаву, упозоравањ,
обавештавање и брзо
безбедно напуштање
објекта.

Праћење стања на територији
општине, обавештавање
становништва о могућим
опасностима.

Обука лица за поступање и
реаговање по процедурама у
случају олујних ветрова.

6
Сарадња са свим јавним предузећима и
привредним друштвима који обављају
делатност које су од посебног значаја за
функционисање општине. Анализа
догађаја у циљу формирања сценарија
мултиризика..

Обезбедити систем раног упозоравања.
Увођење дежурства за праћење појава
стања у случају најава олујних ветрова.

Праћење извештаја и најава РХМЗ-а о
временским приликама и могућностима
настанка олујних ветрова.

Дефинисане мере предвиђене за
детекцију и идентификацију опасности од
олујних ветрова.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Подизање општег нивоа информисања и
знања о олујним ветровима као и
могућностима настанка других опасности
услед олујних ветрова.

Праћење стања и извештаја РХМЗ-а, као и
спремности тимова за отклањање
последица олујних ветрова.

Врши се плански мониторинг критичних
тачака на саобраћајницама.Планирати
заобилазнице.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Израдити планове заштите и
спасавања у случају
настанка олујних ветрова.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија
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Дефинисање свих мера за које су
предвиђене планском документацијом.

Едукација становништва, а
посебно планирање практичних вежби за
поступање у случају олујних ветрова.

Израда процене угрожености у складу са
законом и планова заштите и спасавања.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8

Кроз практичне вежбе увежбати радње и
поступке из области заштите и
спасавања од олујних ветрова.

Обезбедити обавештавање
становништва о опасностима и
поступањима у случају олујних ветрова.
Оспособити запослене за реаговање и
обезбедити сва неопходна техничка
средства за заштиту и спасавање, стално
усавршавање запослених.

Обука становника за поступање
у случају олујних ветрова.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.

2
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Евиденцију и планирање реаговања на
површинама и објектима.

Обезбедити информације о стању градом
оштећених подручја. Планирати режим
саобраћаја имајући у виду квалитет и пропусну
моћ инфраструктурних објеката, од надлежних
служби. Планирати контролне мере критичних
површина и објеката.

Евиденција свих опасности и предузимање
мера заштите

Инсталирање противградних станица,
набавка ПГР и обука стелаца, постављање
мрежа ПГЗ у воћњацима

Правци наиласка градоносних
облачних ћелија
Карактеристике критичних
површина објекта
Осетљивост пољопривредних
култура на појаву града
посебно у одређеним
фенофазама
Постојање активне заштите од
града

Могућност генерисања других
опасности

2

Карактеристике градом
оштећених подручја

1

Карактеристике појаве града

Превентивна
мера

Изградити систем заштите од града.
Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Ред.
бр

Превентивно одржавати инфраструктуру у циљу
смањења последица од града.

1

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.2.12. Третман ризика од града
Захтев за процену потенцијалне опасности

3
4
5
6
7
8
9

Израдити планове заштите и
спасавања у случају града.
настанка олујних ветрова.
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процедуре за деловање
система заштите од града.

Дефинисање
детаљне

Обука становништва за
поступање у града.

6
Праћење стања на територији
општине, обезбедити
обавештавање становништва о
могућим опасностима.

У време појаве града склањање на
безбедна места и указивање
опасности од повреда.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Анализа догађаја у циљу формирања
сценарија мултиризика..

Пратити приправност и спремност за
деловање система за заштиту од града

Подизање општег нивоа информисања и
знања о граду као и могућностима
настанка других опасности услед града.

Праћење стања и извештаја о интензитету
града, као и спремности тимова за
реаговање у случају настанка одређених
проблема и могућих закрчења на
путевима.

Планирати заобилазнице.

Вршити контролу стања саобраћајница
услед појаве града јаког интензитета.
Вршити плански мониторинг критичних
тачака на саобраћајницама.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Непрекидан надзор и обавештавање у
циљу правовременог реаговања и
поступања у случају града

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
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Дефинисање свих мера за које су
предвиђене планском документацијом.

Израда и спровођење свих превентивнотехничких мера заштите од града. Израда
процене угрожености у складу са законом
и планова заштите и спасавања.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8

Кроз практичне вежбе увежбати радње и
поступке у систему противградне
заштите.

Образовање радних група за реаговање у
случају града и уклањање последица
града

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.
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3.2.13. Карта ризика за највероватнији нежељени догађај
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3.2.14. Сценарио- Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Радна група
Назив опасности: Суша
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као нежељени догађај са најтежим могућим последицама изабрана је
суша на територији општине Инђија који обухвата 47204 становника , јер је то догађај за
који се поуздано зна да се периодично јавља и да су услови у којима настаје погодује
његовој појави. Реално је очекивати да се овај догађај може поновити и проузроковати
материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Целокупна територија општине Инђија.
Просторна димензија
Захваћена површина: 38445 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет суше у трајању од око 120 дана.
Време
Време појављивања: У периоду од половине маја до половине септембра.
Узрок уколико је познат: Почетком јуна 2018. године изнад европског континента дошло
је до успостављања меридионалнoг транспорта топлоте који је са мањим осцилацијама
преовлађивао током већег дела посматраног периода. Изнад крајњег запада Европе и
северног Атлантика продубљивало се пространо циклонско поље са дубоком висинском
долином. Изнад источне и југоисточне Европе антициклонално поље стационирало се у
приземљу, уз утицај термобаричког гребена на висини. У таквом географском распореду
поља притиска синоптичких размера успоставила се јако југозападно висинско струјање
које је транспортовало сув и топао ваздух из области Северне Африке на Балканско
полуострво.
На другој страни, преко централне, а нарочито западне и северозападне Европе у
неколико наврата је дошло до проласка фронталних система облачности који су доносили
кишу праћену грмљавинама и свежије време. Тек неколико ослабљених фронталних
система пристизало је и у област југоисточне Европе доносећи освежење и мало падавина.
У току лета 2018. године у већем делу европског континента регистрована је врло
изражена позитивна аномалија средњих месечних температура у односу на просек,
понегде уз превазилажење историјских апсолутно максималних измерених вредности, као
и изражен дефицит падавина.
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Слике бр. 63. и 64. Аномалија средње месечне количине падавина за територију Европе, за месеце јун
(лево) и јул (десно) 2018. године (WMO, DWD)

Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: У Србији су у периоду од јуна до
августа 2018. године забележена три топлотна таласа. После топлотног таласа који је
захватио Србију у периоду од 06. до 24. јуна, 29. јуна је уследио нови топлотни талас који
је трајао до 30. јула, док је трећи забележен у периоду од 01. до 26. августа 2018. године.
Одступања вредности максималне дневне температуре од вишегодишњег просека
износила су и до 13°С. На појединим станицама у Србији превазиђен је досадашњи
историјски максимални број тропских дана и тропских ноћи за јун. Веома високе
температуре ваздуха у јуну, јулу и августу 2018. године и изражен дефицит падавина
проузроковали су јаку до екстремну сушу на већем делу територије Србије.
После дуготрајне суше, на територији Општине Инђија, која је прерасла у
елементарну непогоду довела је до штете на ратарским културама, у свим катастарским
Општинама на територији Општине Инђија. Осим на ратарским, велика штета је
евидентна и у воћарству, виноградарству и повртарству. Такође ће се исказати и на
смањењу сточног фонда, односно смањењу обима производње меса, млека и јаја, све због
недостатка пољопривредних производа за исхрану стоке.
На Дунаву водостај се и даље налазе испод ниских пловидбених нивоа, што у
великој мери утиче на отежане услове пловидбе. Стручне службе за рану најаву РХМЗ
благовремено су издавале метеоролошка и хидролошка упозорења у вези са појавом
метеоролошке, пољопривредне и хидролошке суше у Србији током лета 2018. године
свим релевантним институцијама.
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Слика бр. 65. Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса
(SPI-12) одређеног за временски период од 12 месеци (август 2017 – јул 2018. године) показују да је у току
последњих 12 месеци, у северним и западним деловима Србије преовладавала јака до екстремна суша, док је
у источним и јужним деловима регистрована умерена суша и нормални услови влажности

Поред топлотних таласа и дугорочне суше катастрофалних размера, на територији
Општине Инђија је током лета 2018. године регистровано преко 260 пожара на отвореном
од којих је 1 класификован као велики шумски пожари у Националном парку Фрушка
гора. Ови пожари су проузроковали велике економске губитке чија је процена у току.
У атарима који су ближи Фрушкој гори, на нешто већим надморским висинама,
односно у к.о. Марадик; к.о. Чортановци, делимично к.о. Бешка, к.о. Крчедин и к.о. Н.
Сланкамен, (виши предели), услед дуготрајне суше приноси кукуруза биће смањени за 70
– 80%; приноси соје 60-70%, приноси шећерне репе 30 – 40%; сунцокрета од 25 – 30%.
Треба истаћи да на овом подручју постоје бројне парцеле на којима је суша скоро у
потпуности уништила све ратарске културе, тако да ратари неће улазити у жетву тих
парцела, јер би имали већи трошак код жетве тих култура, него што би добили приносо
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Такође је настала и велика штета од суше на воћу и виноградима, где је принос
преполовљен.
У к.о. Јарковци и Љуково приноси ратарских култура биће такође знатно смањени
услед суше и то; кукуруза за 60%; шећерне репе 45%; соје 50%; сунцокрета 25 – 30%.
У к.о. Инђија приноси кукуруза услед суше биће смањени за 60 – 70%; сунцокрета
20%; шећерне репе 40 – 50%; соје 30-40%.
Најмања штета је настала у атару к.о Н. Карловци и део атара к.о. Инђија према
Голубинцима, односно у у пределима са мањом надморском висином, мада је и ту принос
скоро преполовљен.
Што се осталих култура тиче (дуван, крмно биље, поврће) суша је проузроковала
такође велику штету која ће се одразити на смањење приноса ових култура за око 30 –
40%, јер се оне гаје интензивније, са коришћењем заливних система.
Општа ситуација услед суше на ратарским културама је веома забрињавајућа и
исказана финансијски она износи преко 20 милиона евра, не убрајајући ту остале културе
(дуван, крмно биље, поврће).
Треба нагласити да је од свих ратарских култура сушом највише погођен кукуруз,
који је засејан на највећој површини, од око 12.000 ha. На наведеној површини под овом
културом, проценат умањења просечних приноса у односу на предходне три године је
58%.
Друга култура по заступљености у Општини је шећерна репа са површином од
5.000 ha, где је проценат умањења просечних приноса у односу на предходне године око
40%.
Трећа култура по заступљености је сунцокрет а ова култура је услед суше
претрпела умањење просечних приноса за 25%.
Четврта култура по заступљености је соја, код које умањење просечних приноса
износи 45%.
Остале културе у које се убраја дуван, крмно биље и поврће такође су услед
дуготрајне суше претрпеле огромну штету, односно проценат умањења просечних
приноса ових култура је од 30 – 40%.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања суше је трајала 74 дана
Утицај опасности на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: И поред правовременог упозорења од стране РХМЗ-а и
Оперативног центара ОВС у Сремској Митровици о могућој појави суше било је за
очекивати да дође до ванредне ситуације на територији општине Инђија, из простог
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разлога пошто што локална самоуправа и ЈКП нису припремљена за ову елементарну
непогоду.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава из предходних суша, али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: На основу искустава из
предходних ванредних ситуација изазваних сушом, Општина Инђија и привредни
субјекти који су одређени Одлуком ОШВС Инђија за заштиту и спасавање су делимично
али не довољно припремљени, зато је неопходно (осим дугорочних мера системског
решавања проблема суше) набавка цистерни за пијаћу воду, система за заливање,
стабилних залиха воде за пиће, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Последице по живот и здравље људи:Недостатак воде за пиће у погледу присуства воде за
пиће узрокује промену редовних животних и радних навика становништва у смислу
потребе за депоновањем пијаће воде у погодну амбалажу што је условљено допремом
воде на другачији начин од уобичајеног.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност:Штета настала у ЈП ''Водовод и канализација'' услед
смањења количине воде која се пласира што је утицало на повећање концентрације
нитрата у експлоатационим бунарима.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Укупно око 50% становништва
односно 23600 становника је угрожено због недостатка воде изазване сушом.
Генерисање других опасности
Мултиризик: У првој половини јуна дошло је до прекида водоснабдевања, као последица
знатно погошаних општих санитарно хигијенских прилика, те погоршања хигијенскоепидемиолошке ситуације, дошло је до појаве епидемије бациларне дизентерије у
предшколској установи ''Сунце''.
Епидемија се појавила у вртићу ''Невен'' која је једна од организационих јединица
Предшколске установе ''Сунце'', петог дана од прекида испоруке воде из градског
водовода. Вртић похађа 125-оро деце, распоређене у шест вртићских група.
Са успостављање снабдевања водом за пиће из ауто-цистерни увек се бележи пад
примене личних и општих хигијенских мера (проређено прање руку, посуђа, одеће, и
других предмета). Епидемиолошким истраживањем које је спровео Завод за јавно здравље
установљено је да је извор инфекције (клицоноша) била васпитачица С.Ј. Код ње је у
узроку столице и ректалном брису изолована бактерија Шигела, која доводи до цревне
заразне болести шигелозе. Шигелоза се због симптоматологије назива и бациларна
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дизентерија. Будући да има висок степен контагиозности обољење се за врло кратко време
раширило међу болесницима. Оболело је 35-оро деце. Болест карактеришу фреквентне,
често крваво-слузаве столице, које су праћене повишеном телесном температуром и
болом у стомаку.
Оболела деца су смештена у Институт мајка и дете на Новом Београду. После
успешних рехидрација (надокнаде електролита), примене антибиотика код пацијенета са
тежом клиничком сликом и задржавањем од 2 до 3 дана у болници, деца су отпуштена на
кућну негу. Изолацијом клицоноша и привременим затварањем вртића ''Невен'' епидемија
је заустављена, односно, спречено је њено даље ширење.
Током епидемије Завод за јавно здравље имао је ванредне послове и активности,
који обухватају: лабораторијско испитивање узорака столице ректалних брисева деце и
запослених у вртићу, као и чланова њихових породица; узорковање и лабораторијско
испитивање узорака хране и воде за пиће из цистерни, појачан епидемиолошки и
санитарно-хигијенски надзор у вртићу, као и појачане активност на спречавању
интрахоспиталних (болничких) инфекција. Спровођење ових мера и активности
подразумева увођење дежурстава, прековременог рада и рада викендом. Све ове ванредне
активности прозуроковале су знатне додатне трошкове.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Да, територија општине Инђија
периодично погађа ванредна ситуација од суше и иста се догађала 2000, 2003, 2007, 2011,
и 2012.године.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
краткорочних, средњерочних и дугорочних временских прогноза и најава пораста
температура указује на опасност изазивања суше. На основу података прибављених
редовним мониторингом о временској прогнози информише се ОШВС Инђија о могућој
појави суше. На основу Наредбе ОШВС Инђија предузимају се активности на
обавештавању грађана о суши и понашању грађана у току трајања суше преко локалних
медија, повереника цивилне заштите за месне заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Неразвијена свест грађана о потреби наводњавања пољопривредних добара.
 Запуштеност каналске мреже.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од суше у
едукацији одговорних лица који би управљали ванредном ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
3.2.15. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-суше на територији општине Инђија врши се на
основу коришћења података о прошлим догађајима- учесталости догађаја. На основу
података о предходним догађајима који су се десили 2000, 2003, 2007, 2011, и
2012.године са приближно истим временским трајањем ( 100-120 дана) и одређује се
учесталост од 1 догађаја у 1 до 2 године, односно вероватноћа од 51-98%, велика
вероватноћа догађаја.
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Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано

х

3.2.16. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – суше на територији општине Инђија врши
се на основу ефекта које овај штетни догађај има на живот и здравље људи, као и
економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.2.16.1 Процена последица по живот и здравље људи
Сушом која захвата целокупну територију општине Инђија, били би погођени
становници и привредни субјекти општине Инђија због недостатка воде коју је иста
изазвала у периоду од 80 дана. Број становника захваћених недостатком воде коју је суша
изазвала процењује се на око 50% или 23600 и одређује се катастрофална величина
последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.2.16.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – суше врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Смањен род на ратарским културама, воћарству, виноградарству и повртарству где
је штета 2.390.000.000,00 динара;
 Остале услуге ( ангажовање стручних лица, узроковање и контрола воде, итд) што
износи 5.200.000,00 динара.
Укупно директних трошкова = 2.395.200.000,00 динара
Индиректни трошкови:
 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (асанација терена) износи 3.000.000,00
динара;
 Трошкови испоручене воде износе 4.000.000,00 динара
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 320.000.000,00 динара
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Укупно индиректних трошкова = 390.000.000,00 динара
Укупна штета изазвана
2.785.200.000,00 динара

сушом

на

територији

општине

Инђија

износи

=

Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
2.785.200.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 70,56% %
Штета по економију /екологију изазвана сушом на територији Општине Инђија износи
70,56% Буџета, што је катастрофална величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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

х

3.2.16.3 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – суше врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије трошкови штете на критичној инфраструктури и трошкови
штете на установама јавног значаја .
Трошкови штете на критичној инфраструктури:
 Штета у водопривреди је 110.000.000,00 динара;
Укупни трошкови
динара

штете на критичној инфраструктури износе = 110.000.000,00

Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
110.000.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 2,78%
Штета на критичној инфраструктури изазвана сушом на територији Општине Инђија
износи 2,78% Буџета, што је мала величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

158

Одабрано
х

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Трошкова на установама од јавног значаја није било па смо као критеријум узели
износ <0,5% Буџета, што је минимална величина последице
Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја

Категорија

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

1
2
3
4
5

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета

Одабрано
х

3.2.17. Ризик по живот и здравље људи
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 50

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

50 - 200

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Мала

2

Умерен

Минимална

1

х

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Средња

Мала

Вероватноћа
Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.18. Ризик по економију / екологију
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

> 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

> 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Мала

2

Умерен

Минимална

1

х

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Средња

Мала

Вероватноћа
Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.19. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 1%
буџета

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

1 - 3%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок
Умерен

х

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.20. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

Одабир

1 догађај у
100 год

1

Минимална

< 0,5%
буџета

х

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

Средња

6 – 50%

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

4

Велика

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

5

Изразито
велика

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

2

Мала

3

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен
Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

1

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.2.21. Ризик по друштвену стабилност
2 + 1= 3 /2 = 1,5 =2
5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

Минимална

2

х

Умерен

1

Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Мала

Велика

Умерена

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.2.22. Укупан ризик
5 + 5 + 2 = 12/3= 4
5

Озбиљна

4

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

3

Мала

Мала

Веома висок

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика веома висок - Неприхватљив ризик

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

163

Класификација јачине суше
помоћу SPI и могући утицај

Време појаве и трајања
опасности

Површина и
карактеристике угроженог
подручја

Могућност наводњавања

Могућност генерисања других
опасности

1
2
3
4
5
6
7

1
Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Документа планског мониторинга

2
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Евиденцију и планирање реаговања према
опасности.

Евиденција свих опасности и израда и
процедура за поступање.

Извршити попис свих површина у односу на
редовно снабдевање водом за наводњавање

Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Превентивна
мера

Обезбедити информације о стању
инфраструктуре од надлежне службе, и у складу
са тим организовати радну групу која ће
израдити планове реконструкције оштећених
делова и организовати субјекте који ће радити на
спровођењу тих планова

Ред.
бр

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.2.23. Третман ризика од суше
Захтев за процену потенцијалне опасности

Праћење стања на територији
општине, обезбедити,
обавештавање становништва о
могућим опасностима.

Обезбедити обавештавање
становништва о опасностима и
поступању у случају суша.

Дефинисати процедуре за реаговање и
поступање у случају суша и других
опасности које могу настати услед суша.

6

Спровођење свих
прописаних мера заштите и
спасавања дефинисаних у
плановима заштите и
спасавања.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Обезбедити и адекватно поступати у
случају суша.

Вршити плански мониторинг критичних
тачака на саобраћајницама.Планирати
заобилазнице. Израдити планове заштите и
спасавања у случају суша.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Обука становника за поступање у
случају суша.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија
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Евиденција свих опасности

Евиденција свих опасности и едукација
становништва за поступање у случају
истих.

Оспособити лица која ће руковати
документима, вршити идентификацију,
рану најаву и обавештавање, вршење
мониторинга и вођење евиденција.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8
Дефинисање свих мера за које су
предвиђене планском документацијом.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.
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3.2.24. Карта ризика за нежељени догађај са најтежим могућим последицама
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3.3 ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ
3.3.1. Положај и карактеристике
Територија Општине Инђија је равничарског карактера. Око 1,13 % територије
Општине Инђија налази се под шумама (растињем) а остало чине оранице, индустријске
зоне и урбана насеља.
Према ППППН Фрушка гора до 2022. године, у Општини Инђија ће се налазити
укупно 1224,9690 ha шума, од тога је 233,7766 ha у Национaлном парку ''Фрушка гора''.
Подручје покривено шумама а нарочито квалитетним саставом налази се на
неповољном терену где се тешко ангажују и употребљавају средства за лоцирање и
гашење пожара.
На релативно широком простору поред реке Дунав налази се Општинско подручје
Инђија са релативно развијеном индустријом и средње насељеним подручјем. Индустрија
је лоцирана на целом Општинском подручју па када се узме у обзир да кроз само подручје
Општине пролази транзитни ауто – пут који повезује Београд са Новим Садом и Београд
са Загребом, као регионални пут Београд – Нови Сад и више локалних путева, као и пруга
Београд – Нови Сад и Београд – Загреб, може се закључити да није тешко организовати
противпожарну заштиту на целокупном подручју Општине.
У Општини постоји приличан број јавних и стамбених објеката који су веома
угрожени од пожара из следећих разлога: у већини стамбених објеката у хидрантима нема
ватрогасних црева, млазница и спојница, недостаје велики број ватрогасних апарата,
велики број јављача пожара је оштећен, противпожарне степенице у високим стамбених
објектима претворени су у оставе, у подрумским просторијама налазе се велике количине
запаљивог материјала, прилази објектима су доста узани, вањских хидраната углавном
нема, а мали број што их има је у неисправном стању.
Поједини друштвени објекти уопште нису физички нити противпожарно
обезбеђени (бараке, складишта, градилишта и др).
Општина Инђија има развијену металопрерађивачку, хемијску, прехрамбену и
дрвну индустрију, која спада у први степен угрожености од пожара.
На подручју Општине постоје једна професионална ватрогасно спасилачка
јединица, и то: ватрогасно спасилачка јединица МУП-а – Сектора за ванредне ситуације,
Одељења за ванредне ситуације Сремска Митровица – Инђија. Ватрогасно спасилачка
јединица нема одговарајући број ватрогасних возила и друге опреме.
Због тренутне ситуације посебно у предузећима и не могућности набавке и
одржавања опреме и ватрогасних уређаја, констатује се као немогуће да се на
задовољавајући начин спроводе мере од пожара, као и њихово гашење и локализовање.
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.
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Посебна опасност од избијања пожара који може попримити карактер елементарне
непогоде може се очекивати у насељима градског типа (Инђија), 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 града где се врши ускладиштавање запаљивих
течностии делу града где су лоцирана предузећа која користе и складиште веће количине
дрвета, иверице, боје и лакова, бензинске пумпе и гасне ауто пумпе, силосима и сушарама
у којима увек постоји могућност избијања пожара.
У насељеним местима посебну опасност чини ускладиштавање већих количина
сламе и сена и кукурузовине у двориштима а без потребно растојања између истих и
стамбених и других објеката. Уз повољне временске услове као што су дужи сушни
период, високе температуре и појачан или јак ветар може доћи до појаве пожара ширих
размера који би попримио карактер елементарне непогоде.
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.
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 Инђијакоји 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 и
силоси, фабрике дрвне индустрије;
- Жетве стрних усева на подручју целе Општине.
У случају избијања пожара ширих размера у било ком делу Општине Инђија по
потреби би се ангажовале све снаге и средства ПВСЈ Инђија, добровољна ватрогасна
друштва са подручја Општине, ватрогасне јединице предузећа а у случају да те снаге и
средства нису у стању локализовати и угасити пожар, неопходно би било и ангажовање
јединица ЦЗ ватрогасних спасилачких јединица суседних Општина, а по потреби и Војске
Србије.
3.3.2. Пожари
3.3.2.1 Могући узроци пожара
У односу на досадашња искуства, а имајући у виду територију Општине Инђија,
можемо указати на неколико могућих узрока пожара:
 Људска непажња, немар, нехат или чак намерно паљење;
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 Атмосферско пражњење електрицитета (муња или гром);
 Потрес који би изазвао кидање високонапонске мреже, електричних инсталација,
рушење грејних тела;
 Толотно деловање сунца кроз савијена стакла, стаклена сочива, лупе, стакла од сата
или удубљена огледала, нарочито на местима где су оформљене дивље депоније;
 Трење (као механичкиузрочник пожара, а јавља се на разним машинама при чему се
најчешће пали гориво и мазиво);
 Удар (као механички узрочник пожара или експлозије, при чему настаје варница која
пали лако запаљиви материјал);
 Самозапаљење неког материјала као последица биолошких, физичких и хемијских
реакција тог материјала у одређеним условима (велика количина ускладиштене робе
без довољно вентилације; гомила ситног материјала на отвореном простору);
 Вежбовне активности војске на полигону аеродрома Батајница;
 Могућа терористичка активност.
3.3.2.2 Могуће врсте пожара
Према објекту на коме може доћи до пожара на територији Општине Инђија
могући су следећи пожари:
1. Пожари на отвореном простору:
- Шумски пожари (приобаље реке Дунав);
- Пољски пожари (атар села Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин,
Чортановци, Марадик, Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки
Виногради);
- Пожар депоније, при чему треба имати у виду да поред градске депоније
постојиниз дивљих депонија на којима су различити запаљиви материјали.
2. Пожари у затвореном простору:
- У стамбеним објектима;
- У производним објектима;
- У магацинима;
- У трговинским радњама;
- У школама;
- У угоститељско – туристичким објектима.
3. Пожари на транспортним средствима:
- У друмском саобраћају;
- У железничком саобраћају;
- У речном саобраћају.
4.Пожари на трафо – постројењима
3.3.2.2.1 Пожари на отвореном простору
Пожари на отвореном простору захватају шуме, жита, ускладиштену сточну храну
и друге материјале на отвореном простору; наносе велике материјалне штете примарног и
секундарног карактера.
Код сеоских домаћинстава која складиште сточну храну (сено, слама,
кукурузовина)у кругу дворишта могући су пожари на отвореном простору у зимском
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периоду. Узроци ових пожара могу бити различити (варнице из оближњег димњака,
самозапаљење, неопрезно руковање ватром, намерна паљевина и др) и по правилу
изазивају велику материјалну штету.
Међутим, ови пожари се лако преносе на стамбене и помоћне објекте околних
домаћинстава, па тако последице могу бити веома обимне.
а) Шумски пожари
Шумски пожари су могући на читавом делу пошумљеног подручја територије
Општине Инђија, и то у летњем периоду.
Узроци ових пожара могу бити различити:
 Удар муње или грома;
 Ложење ватре у шуми или поред шуме;
 Намерна паљевина.
Међутим, у јесењем и пролећном периоду у сеоским атарима, на крајевима
ораница, долази до паљења закоровљених површина ради пољопривредне обраде, при
чему долази до пожара жбунастог и ниског растиња, који у начелу не изазивају велике
штете, али се због интензитета и појаве ветра често преносе и на оранице са житарицама и
изазивају велике економске штете.
Отежавајуће околности у гашењу ових пожара би биле следеће:
Непроходне путне комуникације према могућим локацијама пожара;
Релативно велика удаљеност локација за водоснабдевање у току гашења пожара;
Релативно слаба насељеност подручја на коме су могући шумски пожари;
Неповољна старосна структура становништва у насељима која су релативно близу
локацијама где су могући шумски пожари;
 Појава кошаве у време пожара.





б) Пољски пожари
Ова врста пожара се јавља у летњем периоду, за време жетве, на површинама под
житарицама и, по правилу, изазивају велику материјалну штету. Карактерише их веома
јак интензитет, тако да су интервенције најчешће закаснеле.
Узрок избијања ове врсте пожара може бити:
 Елементарна непогода са појавом грома;
 Из техничких разлога, због кидања и пада електропроводника илиелектричногстуба;
 Људски фактор, при чему се најчешће јавља недовољно противпожарно обезбеђење у
току комбајнирања.
Ову врсту пожара, због захваћености већих комплекса ватром,прати тзв. пожарна
олуја – појава при којој се, услед интензивног горења (сагоревања кисеоника), према зони
ватре крећу ваздушне масе, што постепено прелази у ветар, потом и у олују, која још више
разбуктава ватру и шири пожаром захваћену површину.
Пољске пожаре можемо очекивати у равничарском делу,нарочито у захвату
атарсела Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик,
Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради.
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в) Пожар депоније
Због великих количина сабијеног отпадног материјала органског и неорганског
порекла и услед великих количина влаге у унутрашњости депоније долази до стварања
''џепова'' метана.
Међутим, истовремено услед сабијености и влажности долази до тзв. самоупале
нагомиланог материјала, што може да доведе до мањих или већих експлозија метана и
паљења читаве депоније, а потом и до преношења пожара на околину.
До паљења депоније, експлозије гасова и преношења пожара на околину може
доћи и услед ненамерне или намерне паљевине, или због ложења ватре (или паљења
корова и ниског растиња) у близини депоније.
3.3.2.2.2 Пожари у затвореном простору
а) Пожари у стамбеним и помоћним објектима
Ова врста пожара је могућа током читаве године, како у граду тако и у сеоским
месним заједницама, а најчешћи узроци могу бити:
 Људска непажња или намера;
 Неисправност електроуређаја;
 Неисправност електроинсталација до стамбених објеката и у стамбеним објектима;
 Нестручно – лаичко постављање и развођење електроинсталација до помоћних
објеката и стаја и унутар помоћних објеката и стаја;
 Неправилно руковање грејним телима и отвореним пламеном;
 Неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих, па и експлозивних материјала
ублизини грејних тела и отвореног пламена;
 Неопрезно руковање алатима који варниче;
 Нестручно извођење радова: сечења, заваривања и лемљења;
 Неправилно изграђени и неисправни димњаци;
 Дечије игре;
 Складиштење зимске сточне хране (сено, слама) у близини стамбених
објеката,односно димњака, или складиштење на таванима;
 Самоупала ускладиштене влажне сточне хране (најчешће сена) и огревног материјала
(влажног угља).
Пожари на објектима у насељима која имају густу изграђеност, где су објекти
близу, могу настати услед преношења пожара са једног објекта на суседне објекте.
Посебна врста опасности од пожара по стамбене и друге објекте у насељеним
местима прети од објеката који користе или складиште лако испарљиве, запаљиве и
експлозивне материјале (бензинске пумпе).
б) Пожари у производним објектима
Ова врста пожара наноси највеће материјалне штете, а најчешће је последица
људске непажње и неодговорног односа према предузимању превентивних мера у
заштити од пожара.
Код правних субјеката где су запослени обучени у области заштите од пожара ова
врста пожара се најчешће завршава на нивоу тзв. почетних пожара.
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Ова врста пожара је могућа током читаве године, а најчешћи узроци могу бити:
Људска непажња или намера;
Неисправност громобранских инсталација;
Неисправност електроинсталација и електроуређаја;
Неправилно руковање грејним телима и отвореним пламеном;
Неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих, па и експлозивних материјала
ублизини грејних тела и отвореног пламена;
 Неопрезно руковање алатима који варниче;
 Нестручно извођење радова: сечења, заваривања и лемљења;
 Самоупала ускладиштеног материјала и др.






Под великим пожарним ризиком и оптерећењем су објекти у индустријским зонама
Општине Инђија.
в) Пожари у објектима где се окупља већи број лица (трговине, школе, туристичко –
угоститељски објекти, спортска хала)
Узроци ових пожара су идентични са претходно набројаним. Међутим, ови пожари
су карактеристични по томе што их, осим велике материјалне штете, прати велики број
психотрауматизованих, повређених и затрованих особа.
Овој врсти пожара посебно су изложени: Спортска хала, Културни центар, Градска
библиотека, веће трговине мешовите робе робе, итд.
3.3.2.2.3 Пожари на транспортним средствима
У транспорту често долази до појаве пожара, било транспортног средства било
робе која се превози, па и објеката који се нађу у близини. Ситуација постаје нарочито
компликована ако се на транспортном средству у време пожара налазе опасне материје
што понекада изискује обимне поступке у гашењу пожара, али и у заштити и спасавању
становништва и околине.
а) Пожари у друмском саобраћају






Узроци ове врсте пожара могу бити:
Неисправан систем снабдевања горивом;
Неисправан електрични систем;
Неисправан мотор;
Саобраћајни удес;
Упала робе која се транспорту.

б) Пожари у железничком саобраћају
Узроци ове врсте пожара могу бити:
 Трење на осовинским склоповима и зарибавања;
 Слаби спојеви водова за уље и гориво;
 Електрицитет;
 Неисправни уређаји за осветљење и проветравање;
 Неисправни уређаји за грејање;
 Неисправни уређаји који се користе у угоститељству (у вагонима за спавање и увагон
– ресторанима,боце са гасом);
 Спољна прљавштина и масноћа;
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 Упала робе која се транспортује.
в) Пожари у речном саобраћају
Узроци ове врсте пожара су идентични претходно наведеним узроцима у
железничком саобраћају. Међутим, могући пожари на бродовима који плове Дунавом у
захвату територије Општине Инђија не морају имати примарне последице по територију
Општине, али могу имати изузетно тешке секундарне последице од утицаја на биљни и
животињски свет, па и на људе у приобаљу Дунава, јер у пожару на пловилу могу
учествовати разне опасне материје у односу на биљни и животињски свет и на човека.
3.3.2.3 Могуће последице од пожара
Када је реч о последицама од пожара обично се разматра тренутни материјални
аспект. Овај аспект је увек могуће сагледати непосредно по извршеном гашењу пожара.
Међутим, поред материјалних – примарних последица пожара, некада су далеко обимније
и дуготрајније накнадне или секундарне последице пожара.
Један шумски пожар који би захватио пошумљени део територије Општине Инђија,
поред велике материјалне штете (примарна последица), за секундарну последицу би имао
појаву ерозивног земљишта; померање или привремени нестанак појединих животињских
и биљних врста; ремећење еколошке и климатске равнотеже на том подручју и др.
Код пољских пожара, при сагоревању житарица, могу настати исте секундарне
последице као у претходном случају, али и додатне – тло на коме се десио пољски пожар
захтева дужи временски период за опоравак.
Могући пожари у стамбеним комплексима и на индустријским објектима поред
материјалне штете као примарне последице могу изазвати људске жртве и еколошка
загађења.
Дакле, када су у питању пожари на територији Општине Инђија, треба имати у
виду и секундарне последице.
3.3.3. Експлозије
Опасност од експлозија увек је присутна за територију Општине, посебно знајући
да се на територији Општине налази велики број привредних субјеката који складиште
лако запаљиве материје (бензинске пумпе и складиште), складишта течног нафтног гаса у
боцама и контејнерима, гасна мрежа ад „Ин Гаса“.
Превоз експлозива и експлозивних материја преко територије Општине се врши
друмским и железничким саобраћајем уз поштовање свих прописаних мера заштите.
Опасност од експлозија постоји такође у објектима које имају фарбаре и 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.
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Откривање – проналажњење неексплодираних убојних средстава је честа 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 НУС која се нађу на територији Општине се обезбеђују од
стране МУП-а, а њихово изузимање и уништавање врши екипа за дезактивирање и
уништавање НУС-а Управе за ванредне ситуације. Уништавање НУС-а која могу да се
изузму са места проналаска врши се нана територији Општине Сремска Митровица, 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 складиштима експлозивних средстава;
 У мрежи гасовода ЈП „Ин Гас“ Инђија и потрошача, услед грешака на дистрибутивној
мрежи;
 Заосталих неексплодираних убојних средстава која се налазе на територији Општине;
 Приликом транспорта експлозивних и лако запаљивих материја преко подручја
Општине (друмским и железничким саобраћајем);
 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.
3.3.3.1 Опасност од експлозија
Експлозије су чести узроци пожара и хаварија. Од експлозија су посебно угрожени
објекти где се складиште лако испарљиве, лако запаљиве и експлозивне течности и
гасови, као и објекти (силоси) за складиштење житарица због стварања велике количине
прашине која је у контакту са пламеном или варницом експлозивн.
Али су исто тако угрожене и оне врсте транспорта (путног, железничког и воденог)
који такве материје превозе или користе као погонско гориво.
На територији Општине Инђија 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
Инђија, како је већ речено, постоји 28 локације које се могу евидентирати као простори са
могућим опасностима од експлозија:
Табела бр.83. Преглед бензинских станица са количинама лако запаљивих и опасних материја на
територији Општине Инђија.
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Остале запаљиве
течности и гасови

ГМРС (m³/h

Експлозивне
материје (kg)

ТНГ боце или
преносни
резервоар (kg)
Ложуље( lit)

ТНГ (m³)

Еуро дизел (lit)

Д2 (lit)

Адреса бензинске
станице

БМБ Премиум
(lit)

Назив и седиште
субјекта

БМБ (lit)

Ред.
Бр.

КАПАЦИТЕТИ

-

-

-

20.460
22.336
10.000

1000
1000

30.000
15
30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

47.330
100.000

-
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-

20.000

-

19.641

8.383

20.728
20.787
20.000
100.000
20.739
47.000

47.487

10.000

10.000
141

БС Нови Карловци
Нови Карловци

-

14.

БС Инђија
Моше Пијаде бб
Инђија

-

13.

БС Крчедин
Крчедин

-

12.

БС Инђија 2
Војводе Путника бб
Инђија

-

11.

БС Инђија 1
Краља Петра I.
Инђија

20

10.

Бранка Радичевића
бр.47а
Нови Сланкамен

-

9.

БС Гладнош
Стари ауто пут
Београд – Нови Сад

60

8.

Новосадски бб
Регионални пут
Београд – Нови Сад
Гладнош

20

7.

''ПЕТРОЛСТАР''
Д.О.О.
Кнеза Симе
Марковића бр.7
Београд
НИС АД – НИС
НАФТАГАС
Народног фронта
бр.12 Нови Сад
''МБ транс'' Д.О.О.
Бранка Радичевића
бр.47а
Нови Сланкамен
НИС АД – НИС
НАФТАГАС
Народног фронта
бр.12 Нови Сад
НИС АД – НИС
НАФТАГАС
Народног фронта
бр.12 Нови Сад
НИС АД – НИС
НАФТАГАС
Народног фронта
бр.12 Нови Сад
Лукоил – Беопетрол
Булевар Михајла
Пупина бр.115а
Београд
Лукоил – Беопетрол
Булевар Михајла
Пупина бр.115а
Београд

50

Цара Душана бб
Марадик

42

''Енсо'' Д.О.О.
Новосадски пут бб
Инђија

-

6.

42

Пут М22/1 на
кат.парц.бр.4221/1
к.о. Инђија

50.000

''Норма петрол''

19.108

5.

50.000

Кнеза Милоша
бр.15Бешка

63

4.

Саве Ковачевића бб
Инђија

42

3.

KRYO GAS
Драгослава
Срејовића бр.1
Београд
Д.О.О.''БобарБешка''
Цара Лазара
бр.81Бешка

46.995

Краља Петра 1бб
Инђија

-

''Вук петрол'' Д.О.О.

19.745

2.

-

Цара Душана 151
Нови Сланкамен

45.610

Д.О.О. ''ПОП''
Војина Штрбачког
бб Лаћарак

10

1.

12.432
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
25

25

140

''ОМВ''
Омладинских
бригада 90а Београд

Ауто пут Е75
лева страна
141+716
Бешка 1
Ауто пут Е75
десна страна
141+716
Бешка 1

120

17.

140

16.

''ОМВ''
Омладинских
бригада 90а Београд

Краља Петра I. бб
Инђија

160

''ОМВ''
Омладинских
бригада 90а Београд

160

15.

100
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Табела бр.84. Привредни субјекти који се баве производњом, складиштењем и транспортом лако
запаљивих и опасних материја на територији Општине Инђија.
Назив
Редни
привредног
Делатност
Опасне материје
број
субјекта
1
2
4
5
1.
АД Агроунија
Пољопривреда
Пестициди, хербициди, инсектициди
Метил целулоза,
Целулозна влакна,
Хидроксиетил целулоза,
2.
Henkel Merima
Хемијска индустрија
Метил-хидроксиетил целулоза,
Кополимер виниацетата и етилена,
Хидратисани керч,
Калцијум формијат
Izoterm-plama
Производња амбалаже од
3.
Изобутан
доо
пластике
Нартијум хидроксид 99-100%,
4.
SL Juvitana доо
Производња хране
Природан гас
5.
M&B trans доо
Транспорт
Еуродизел
Сулфатна киселина, Каустична сода, Земни
Гас, Течни кисеоник, Калцинисана сода,
6.
Monbat plc доо
Рециклажа акумулатора
Натријум сулфид, Хидроген, Арсен, Калај,
Баријум хлорид, Чилска шалитра,
Калцинисани нафтни кокс, Сумпорни прах,
Гасна смеша азут/угљен диоксид од 2%,
4.5% и 5%, Ацетилен,
7.
Monus доо
Производња цигарета
Кисеоник О2,Адитив за цигарете,
Сорбитол,Полипропилен гликол,
Отпадно уље
8.
Папирленд дoo
Папирна конфекција
Алкохол
Лацтоцхем КД, Лацтоцхем ДФ,
9.
Select milk доо
Производња хране
Хемоперс, Каустична сода,
Фреон 22
10.
Swisslion доо
Производња хране
Амонијак, Природан гас
Производња предмета од
11.
Техноехпорт доо
Лепак, Умреживач
пластике

Ове бензинске пумпе са наведеним количинама горива, осим што представљају по
околину могућу опасност од пожара, могу представљати уједно и могућу опасност од
експлозије са тежим последицама по становништво и материјална добра, посебно у
Инђији, имајући у виду да се бензинске пумпе налазе у самом насељу, у чијој су
непосредној близини стамбени објекти.
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Имајући у виду комуникације Београд – Инђија – Нови Сад, Београд – Инђија–
Загреб, треба истаћи да територија Општине Инђија може бити изложена разним врстама
опасности од експлозија лако запаљивих и експлозивних материја, гасова или течности
које су у транзиту путем путних транспортних средстава (цистерне). Паљења и експлозије
оваквих материјала не морају имати значајне примарне последице по становништво и
материјална добра, али би увек остајале секундарне последице у виду трајније
угрожености биљног и животињског света на ужем или ширем простору.
Са аспекта опасности од могућих експлозија, при чему се имају у виду
превасходно секундарне последице, треба указати и на опасност од могућих експлозија на
бродовима који овим делом Дунава превозе лако запаљиве и експлозивне материјале.
У непосредној и посредној заштити од могућих експлозија нарочито важну улогу
имају органи МУП-а, који држе под контролом комуникације на територији Општине, а
самим тим и транспорт.
3.3.4. Сценарио- Највероватнији нежељени догађај
Радна група
Назив опасности: Пожар
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као највероватнији нежељени догађај пожара на територији општине
Инђија односно североисточна радна зона у коме се налази дванаест привредних
субјеката са око 1000 запослених. Реално је очекивати да се овај догађај може поновити и
угрозити здравље људи и проузроковати материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Североисточни део територије општине Инђија, индустријско радна
зона.
Просторна димензија
Захваћена површина: 636 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет пожара у трајању од пар сати.
Време
Време појављивања: Током целе године.
Узрок уколико је познат: Људска непажња или намера.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: Дана 18.03.2019. године у 10.00
часова, у североисточној радној зони Инђије, у Изотерм-Плама Доо, дошло је до пожара и
то на следећи начин: Добављач сировина, камионом је дотерао полиетилен и камион
паркирао испред магацинског дела чекајући на истовар. Возач је припремио камион за
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истовар (подигао цираду камиона, спустио арњеве и страницу), и предао папире о товару
магационеру, који је отишао до канцеларије да организује истовар и пријем робе у
магацин. Временске прилике су биле такве да је дувао доста јак ветар те је возач ушао у
магацин и наслоњен на ивицу врата запалио цигарету и пушио. Када је магационер позвао
возача да препаркира камион ради уласка виљушкара, возач је недовршену запаљену
цигарету оставио наслоњену на палету са џаковима полипропилена. Возач је заборавио на
цигарету а услед јачег ветра који је дувао, у једном тренутку цигарета је прогорела стреч
фолију и запала између џакова. Услед деловања јаког ветра, жар на цигарети се стално
држао разгореваним и с обзиром да је цигарета била заустављена џаком са гранулатима,
то је жар на цигарети прогорео џак и почео да одгорева на том месту гранулате. Нико није
приметио да се то дешава јер су сви били окупирани припремама за истовар (део лица се
бавио папирологијом а део припремама око виљушкара за истовар) и разгоревање је
настављено и поспешено јаким дејством ветра. Убрзо је жариште захватило и средину
џака са гранулатима и тада је већ пожар кренуо већом брзином да се шири. С обзиром на
температуре топљења гранулата који се налазе у магацину (од 130 до 170 °С), то продукти
сагоревања врло брзо долазе у ваздух и тада пламен брзо захвата шири део стока и врло
брзо почиње да се шири. С обзиром да је због великих количина стокова са гранулатима
дошло до наглог повећања температуре (од 4000 до 6000 °С), то је и носећа конструкција
почела да губи својство носивости (до 57%), па је почела да се накривљује и урушава.
Убрзо је један радник приметио дим и ватру, и хитно обавестио шефа производнје и
технолога, који су одмах позвали ВСЈ из Инђије а потом са свим радницима приступили
прво ''одсецању'' пламена да се не би пламен ширио даље на најближе стокове са
гранулатима и услед могућег урушавања носеће конструкције. Након тога, приступило се
и гашењу ватре а убрзо су дошле и снаге ВСЈ и ватрогасно возило је кроз улазно
двориште пришло стоковима како би се лакше угасио настали пожар. И поред напора
радника у фирми да угасе почетни пожар са ватрогасним апаратима, ватра се брзо ширила
и пожар је претио да се пренесе на производни погон, али је брзом интервенцијом ВСЈ
Инђије и ВСЈ Стара Пазова (дошли у испомоћ) то спречено. Грађани из околних
привредних субјеката упозорени су да се не приближавају Изотерм-Плама Доо Доо. ВСЈ
Инђија и Старе Пазове (дошли у испомоћ на позиву року од 10 минута) успеле су да за
неколико сати да локализују и угасе пожар.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања пожара пар сати. Током пожара угрожено је директно или индиректно око 1000
становника и запослених у североисточној радној зони.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: Не, Спровођењем мера заштите од пожара као и процедура при
раду са опсаним материјама отклања се могућност настанка пожара.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава али није вршена едукација.
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Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: ВСЈ Инђија је
оспособљена за заштиту и спасавање али не довољно припремљена, зато је неопходна
набавка навалних или техничких возила, одела за хемијске интервенције, хидрауличних
клешта, моторних пумпи за премпупавање, чамаца за спасавање, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију.
Последице по живот и здравље људи: Директна или индиректна угроженост здравља
становништва и запослених.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката. Прекид у снабдевању електричном енергијом тог дела
индустријске зоне, забрана коришћења друмске и железничке комуникације у том делу
индустријске зоне.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Током пожара повређено је пет
радника (од тога и двојица ватрогасаца) од тога тројица са опекотинама првог и другог
степена и троје запослених тровањем од концентрације дима. Сви повређени су колима
хитне помоћи превезени су у КБЦ Бежанијска коса где су и хоспитализовани. Током
пожара отровна испарења агресивних хемикалија опасних по живот која су доспела у
атмосферу, због неповољне временске ситуације наставио кретати и усмеравати према
насељу Инђија. Око 1.000 становника овог насеља било би изложено једној од агресивних
хемикалија опасних за животну средину.
Генерисање других опасности
Мултиризик: Вероватноћа појаве мултиризика је сведена на минимум и неће се
разматрати.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Оваквих или сличних догађаја на
територији општине Инђија није било.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
стања на терену и на основу добијених упозорења од стране ОВС Сремска Митровица
предузимају се активности на обавештавању грађана о пожару и понашању грађана у току
трајања пожара преко локалних медија, повереника цивилне заштите за месне заједнице,
писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од пожара на отвореном простору.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
пожара у едукацији одговорних лица који би управљали ванредном ситуацијом.
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Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
3.3.5. Процена вероватноће

Процена вероватноће догађаја-пожара на територији општине Инђија вршна је на
основу стручне процене и одређује се учесталост од 1 догађаја у 20 до 100 година,
односно вероватноћа од 1-5%, мала вероватноћа догађаја.
Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано
х

3.3.6. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – пожара на територији општине Инђија
врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на живот и здравље људи, као и
економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.3.6.1 Процена последица по живот и здравље људи
Број становника дирктно или индиректно угрожених пожаром процењује се на око
1000 и одређује се озбиљна величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.3.6.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – пожара врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Пријављена штета на привредном субјекту износи 206.505.000,00 динара;
 Остале услуге ( уклањање и одвожење отпада, гориво, итд) што износи
1.500.000,00 динара.
Укупно директних трошкова = 208.005.000,00 динара
Индиректни трошкови:
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 200.000.000,00 динара
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Укупно индиректних трошкова = 200.000.000,00 динара
Укупна штета изазвана пожаром на територији општине Инђија износи =
408.005.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
408.005.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 10,33%
Штета по економију /екологију изазвана пожаром на територији Општине Инђија
износи 10,33% Буџета, што је озбиљна величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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
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3.3.7. Ризик по живот и здравље људи
Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 50

2

Мала

50 - 200

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Одабир

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.3.8. Ризик по економију / екологију
Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

> 1%
буџета

2

Мала

> 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

184

Одабир

х

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.3.9. Укупан ризик
4 + 4 = 8/2= 4
5

Озбиљна

4

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

3

Мала

Мала

Веома висок

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика висок - Неприхватљив ризик
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Евиденцију и планирање реаговања на објектима
према врсти опасности.

Могућност генерисања других
опасности

3
4
5
6

Евиденција свих опасности и израда и
ажурирање планова заштите и спасавања

Спровођење мера при планирању и изградњи
у складу са густином насељености и
величином животињског фонда и близине
културних и материјалних добара.

Карактер и густина
насељености и величина
животињског фонда, количина
културних и материјалних
добара

2

Изградити систем заштите од пожара и
експлозија.

1

Изграђеност система заштите
од пожара и експлозија

Дефинисати мере пројектовања и изградње у
складу са карактеристикама настанка пожара
и експлозија.

2

Мереза одржавање и контролу
инфраструктурних објеката према узроцима и
карактеристикама настанка пожара.

Превентивна
мера

Изградити систем заштите од пожара.
Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Ред.
бр
Узрок и карактер настанка
пожара и експлозија

1

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
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3.3.10. Третман ризика од пожара и експлозија
Захтев за процену потенцијалне опасности

Непрекидан надзор и обавештавање у
циљу правовременог реаговања и
поступања у случају пожара.

6
Обука становништва и
привредних друштава о свим
аспектима заштите од пожара.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Спровођење мера у складу са густином
насељености.

Критичне тачке контролисати и прописано
одржавати.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Израда Планова заштите од
пожара. Дефинисати
процедуре за поступање у
случају пожара. Израда
Планова заштите од удеса са
аспекта угрожености од
терористичких активности.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија
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Образовање стручно оперативних
тимова за реаговање у случају пожара и
уклањању последица од пожара.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8
Израда планова заштите и спасавња.
Израда оперативних планова. Израда
планова заштите од пожара ЈЛС. Израда
Планова заштите од удеса са аспекта
угрожености од терористичких
активности.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.
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3.3.11. Карта ризика за највероватнији нежељени догађај
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3.3.12. Сценарио- Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Радна група
Назив опасности: Шумски пожар
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије и ижењер
шумарства из ЈП ''Војводинашуме'' Љиљана Вамовић .
Опасност
Опис опасности: Као највероватнији нежељени догађај са најтежим
могућим
последицама узели смо приказ шумског пожара на територији општине Инђија у реону
НП ''Фрушка гора''. Реално је очекивати да се овај догађај може поновити и
проузроковати огромну материјалну штету.
Појављивање
Место догађаја: На територији општине Инђија, у реону НП ''Фрушка гора''.
Просторна димензија
Захваћена површина: 1000 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет пожара у трајању од пет до десет дана.
Време
Време појављивања: Током летњег периода.
Узрок уколико је познат: Људска непажња или намера.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: Дана 12.08.2018. године у 1240
часова на територији општине Инђија у реону НП ''Фрушка гора'' дошло је до шумског
пожара, узрок пожара су били неопрезни излетници који су тог дана правили роштиљ и
ненамерно изазвали пожар већих размера. Пожаром је било захваћено 1000 хектара шуме,
макије и ниског растиња. На дан избијања пожара дувао је умерено до на ударе јак
правцем северозапад, врућ и сув ваздух. Веома неповољна је била и метео ситуација
пошто сушни период траје задња 34 дана праћена веома високим температурама које се не
спуштају испод +380С. И поред напора ПВСЈ Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Рума и
Сремска Митровица, пожар се веома брзо ширио јер је подпомогнут ветром који већ три
дан непрестано дува стално мењао правац, и таман кад би се помислило да је на једном
сектору угашен пожар он бисе поново у истом појављивао због такозваних ''џепова'' (
нагомилано суво лишће, махуне, шишарке, иглице у увалама, јаругама итд). Сектор за
ванредне ситуације упутио је апел Руској федерацији за помоћ у једном авиону типа
Иљушин како би зауставили даље ширење истог. Тек после седам дана борбе са ватреном
стихијом пожар је угашен.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања шумског пожара седам дана од 12.08. до 19.08.
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Утицај на штићене вредности:
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: Не, Спровођењем мера заштите од пожара као и процедура при
раду са опсаним материјама отклања се могућност настанка пожара.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: ВСЈ Инђија је
оспособљена за заштиту и спасавање али не довољно припремљена, зато је неопходна
набавка навалних или техничких возила, напртњача, ватроганих одела,метларица, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани трошкови привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност:Прекид у снабдевању електричном енергијом тог
дела територије општине Инђија, забрана коришћења друмске и железничке комуникације
у том делу територије општине Инђија.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Током шумског пожара повређено је
шест ватрогасаца спасиоца од тога тројица са опекотинама првог и другог степена и троје
тровањем од концентрације дима. Сви повређени су колима хитне помоћи превезени су у
КБЦ Нови Сад где су и хоспитализовани.
Генерисање других опасности
Мултиризик: Вероватноћа појаве мултиризика је сведена на минимум и неће се
разматрати.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Оваквих или сличних догађаја на
територији општине Инђија није било.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
стања на терену и на основу добијених упозорења од стране ОВС Сремска Митровица
предузимају се активности на обавештавању грађана о пожарима на отвореном и
понашању грађана у току трајања пожара на отвореном преко локалних медија,
повереника цивилне заштите за месне заједнице, писаних обавештења, итд.
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Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од пожара на отвореном простору.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
шумских пожара у едукацији одговорних лица који би управљали ванредном
ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
3.3.13. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-пожара на територији општине Инђија вршна је на
основу стручне процене и одређује се учесталост од 1 догађаја у 20 до 100 година,
односно вероватноћа од 1-5%, мала вероватноћа догађаја.
Категорија
1
2
3
4
5

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано
х

3.3.14. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – пожара на територији општине Инђија
врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на економију локалне заједницебуџет општине Инђија.
3.3.14.1 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – пожара врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Штета од шумског пожара (уништио је 420 хектара четинарских и листопадних
државних и приватних шума у НП ''Фрушка гора'') износи 64.000.000,00 динара;
 Трошкови гашења пожара износе 5.200.000,00 динара;
 Трошкови крчења и транспорта износе 4.100.000,00 динара.
Укупно директних трошкова = 73.300.000,00 динара
Индиректни трошкови:
 Трошкови садње нових младица износи 99.960.000,00 динара;
 Трошкови пресађивања младица које се нису примиле износе 28.560.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 128.520.000,00 динара
Укупна штета изазвана пожаром на територији општине Инђија износи =
201.820.000,00 динара
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Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
201.820.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 5,11% %
Штета по економију /екологију изазвана пожаром на територији Општине Инђија
износи 5,11% Буџета, што је умерена величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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

х

3.3.14.2 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – пожара врши се на основу укупних
евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни евидентирани трошкови
сврстани су у две категорије трошкови штете на критичној инфраструктури и трошкови
штете на установама јавног значаја.
Трошкови штете на критичној инфраструктури:




Штета на електроенергетском сектору је 95.200.000,00 динара;
Штета на телекомуникацијама је 11.900.000,00 динара;
Штета у саобраћајном сектору је 128.560.000,00 динара;

Укупни трошкови штете на критичној инфраструктури износе = 135.660.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
235.660.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 5,97%
Штета на критичној инфраструктури изазвана пожаром на територији Општине
Инђија износи 5,97% Буџета, што је озбиљна величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Одабрано

х

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
Трошкова на установама од јавног значаја није било па смо као критеријум узели
износ <0,5% Буџета, што је минимална величина последице
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Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета

Слика бр. 66.и бр.67. Шумски пожар на територији општине Инђија

Слика бр. 68 .и бр.69. Шумски пожар на територији општине Инђија
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3.3.15. Ризик по економију / екологију
Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

> 1%
буџета

2

Мала

> 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4

Висок
Умерен

2
1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

х

Вероватноћа
Мала

Мала

3

х

Веома висок

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.3.16. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 1%
буџета

2

Мала

1 - 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.3.17. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

Одабир

1

Минимална

< 0,5%
буџета

х

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен
х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Низак

Велика

1

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.3.18. Ризик по друштвену стабилност
4 + 1= 5 /2 = 2,5=3
5

Озбиљна

4

Минимална

х

Висок
Умерен

2
1

Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Мала

3

Веома висок

Велика

Умерена

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.3.19. Укупан ризик
3 + 3= 6/2= 3
5

Озбиљна

4

Умерен

2
1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Висок

х

Мала

Мала

3

Веома висок

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика висок - Неприхватљив ризик
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Евиденцију и планирање реаговања на објектима
према врсти опасности.

Могућност генерисања других
опасности

3
4
5
6

Евиденција свих опасности и израда и
ажурирање планова заштите и спасавања

Спровођење мера при планирању и изградњи
у складу са густином насељености и
величином животињског фонда и близине
културних и материјалних добара.

Карактер и густина
насељености и величина
животињског фонда, количина
културних и материјалних
добара

2

Изградити систем заштите од пожара и
експлозија.

1

Изграђеност система заштите
од пожара и експлозија

Дефинисати мере пројектовања и изградње у
складу са карактеристикама настанка пожара
и експлозија.

2

Мереза одржавање и контролу
инфраструктурних објеката према узроцима и
карактеристикама настанка пожара.

Превентивна
мера

Изградити систем заштите од пожара.
Непрекидна комуникација са центром 112 за
добијање најаве обавештења. Вршити
провере комуникације са центром 112.

Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Ред.
бр
Узрок и карактер настанка
пожара и експлозија

1

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.3.20. Третман ризика од пожара и експлозија
Захтев за процену потенцијалне опасности

Непрекидан надзор и обавештавање у
циљу правовременог реаговања и
поступања у случају пожара.

6
Обука становништва и
привредних друштава о свим
аспектима заштите од пожара.

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Спровођење мера у складу са густином
насељености.

Критичне тачке контролисати и прописано
одржавати.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Израда Планова заштите од
пожара. Дефинисати
процедуре за поступање у
случају пожара. Израда
Планова заштите од удеса са
аспекта угрожености од
терористичких активности.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
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Образовање стручно оперативних
тимова за реаговање у случају пожара и
уклањању последица од пожара.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8
Израда планова заштите и спасавња.
Израда оперативних планова. Израда
планова заштите од пожара ЈЛС. Израда
Планова заштите од удеса са аспекта
угрожености од терористичких
активности.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.
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3.3.21. Карта ризика за нежељени догађај са најтежим могућим последицама
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3.4 ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ
3.4.1. Хемијско загађивање и удеси у хемијској индустрији
Основни ризици опасности од хемијске контаминације који су непрекидно
присутни на овој територији су:
- Примена хемијских једињења из групе пестицида у пољопривреди чијом
нестручно и нерационалном употребом може доћи до директног или
индиректног угрожавања животне средине, људи, биљног и животињског света;
- Употреба у индустрији одређених једињења у количинама које имају капацитет
угрожавања;
- Остали хемијски ризици у индустрији су мањег капацитета угрожавања као и
при транспорту хемијских материја преко ове територије посебно ауто-путем
Београд – Нови Сад и Београд – Загреб, као и регионалним путевима.
На територији Општине не постоји ниједна класична хемијска индустрија али зато
постоје евентуални хемијски загађивачи у постојећој индустрији која у процесу
производње користи поједине опасне матрије (тј. материје чије би неконтролисано
испуштање у животну околину угрозило биљни и животињски свет, а и самог човека).
Удеси на постројењима (хаварије) би могле да проузрокују отицање опасних материја у
животну средину. На територији Општине могућности за дешавање оваквих хаварија
постоје код:
Табела бр.85. Преглед привредних субјеката са опасним материјама на територији Општине Инђија.
Максимални Максимални
Назив
капацитет
капацитет
привредног
Тривијални
Хeмијски назив
CAS/UN
(производњ) (складиштењ)
субјекта са
уобичајени назив
дневна – у
дневна – у
адресом
тонама
тонама
2,3,5,6тетрафлуор
4-метилбензил
(2-хлор,3,3,379538-32-2
Force
1,820
трифлуор-проп1-ениол)
2,2-диметил
АД
Агроунија
4-амино-4,5дихидро-3метил-6-фенил
41394-05-2
Goltix
1,435
1,2,4-триазин-5он
N-(фосфон1071-83-6
Glyfogan
0,648
метил) глицин
Калцијум
формијат
544-17-2
Калцијум формијат
15,34
1,53
C2H2O4
Henkel
Henkel MC12250
9032-42-2
Метил целулоза
2,85
0,28
Merima
метил целулоза
Хидратисани
креч
1305-62-0
Хидратисани креч
9,49
0,95
Ca(OH)2
IzotermИзобутан
Изобутан
14
14
plama доо
CH3CH(CH3)2
SL Juvitana
Нартијум
1310-73-2
Каустична сода
0,1
доо
хидроксид 991823
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100%
M&B trans
доо

Еуро- дизел

УН 1202
ЦАС
68334-30-5

Еуродизел

50

15

Сумпорна
киселина
Раствор 35%

3664-939/1830

Сулфатна киселина

-

20

Течни кисеоник
Monbat plc
доо
Натријум
карбонат
прашкасти

Select milk
доо

Азотна киселина
мин 55%
Алкил-диметилбензиламонијумхлорид, до 7,55
Пероксисирћетна
киселина мин
15%,
Водоник
пероксид 15%

7782-447/1072
497-19-8/
nije u
annexu I
regulation
cec
No689/2008
7697-37-21
2031

Течни кисеоник

19,78

2,5

Калцинисана сода

-

60

Lactochem KD

-

0,07

68131-39-5
-

Lactochem DF

-

0,01

79-21-0
7722-84-1
-

Hemopers

-

0,01

На заједничком простору од неколико десетина хектара у непосредној близини
насеља послује неколико предузећа (Metalo cinkarna, Monbat, Agrounija, Henkel ceresit,
Izoterm-Plama, Aha plastik, Monus, Tera Production, Fermina и итд.) која у својим
производно технолошким процесима користе многе опасне и агресивне сировине које су
погубне за све живе организме. Најопасније и најагресивније хемијске супстанце и
једињења поседује Henkel ceresit која се бави производњом широке палете лепкова . Ту су
и привредни субјекти која такође поседује велике количине сировина које су по својим
особинама сврстане у агресивне, лако запаљиве и експлозивне материје. На истом
комплексу послују и предузећа која у свом производном процесу користи полимере за
које се зна да су канцерогене материје.
Код oвих предузећа која се баве производњом и користе неке од лакозапаљивих
енергената као гориво или у процесу производње користе лакозапаљиве и експлозивне
материје увек постоји реална опасност од пожара и експлозија. Ове експлозије и пожари
би били свакако мањег обима и угрозили би по правилу само људство и објекте у
оквиру самог предузећа.
Табела бр. 86. Повредиви објекти са њиховим удаљеностима од локације Сава Ковачевић бб
Ред.бр.
Објекти
Удаљеност у
метрима
1
2
3
1
Дом Здравља, Српскоцрквена бр. 5
3000
2
Основна Школа Душан Јерковић, Душан Јеркјовић бр. 1
2500
3
Основна Школа Петар Кочић, Цара Душана бр.9
2800
4
Основна Школа Јован Поповић, Краља Петра И бб
2100
5
Вртић Сунце, Душана Јерковића бр.17а
2700
6
Спортска хала
3000
7
Железничка станица, Железничка бр. 9
1500
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8
9
10
11
12

Аутобуска станица Ласта Соње Маринковића бб
Пошта Војводе Степе бр. 14
Фудбалски Стадион Инђија, Железнчка бб
Рода супермаркет, Новосадска 12-14
ТЦ Маxи, Војводе Степе

1900
2400
1900
2800
2400

3.4.2. Саобраћајни удеси
На територији Општине Инђија најразвијени је друмски саобраћај са доста ризика
– претпоставки за удесе односно повређивање људи и материјалне штете. Ширина путева,
и канали поред пута, надвожњаци и искључења са ауто – путева. Конфигурација терена,
стање возног парка и дисциплина учесника у саобраћају су реалне претпоставке за исте,
који су до сада били ограниченог карактера тако да је отклањање последица упућено на
органе и службе којима је то редовна делатност. Посебан ризик постоји на путу Београд –
Нови Сад преко Банстола, како због сужења тако и због великог броја ударних рупа и
честог снега и леда зими на овим деоницама.
За ову прилику интересантни су могући саобраћајни удеси транспортних средстава
(камиона, цистерни и бродова) која превозе опасне материје.
Имајући у виду наведене комуникације и Дунав као транспортни пут, као и
чињеницу да се тим транспортним правцима превозе опасне материје, не сме се
занемарити могућност да у току транспорта дође до саобраћајног удеса који би као
примарну последицу имао ослобађање штетних материја услед чега би дошло до појаве
других опасности по становништво и материјална добра, односно по биљни и
животињски свет.
3.4.3. Остале опасности
У овој групи опасности су ризици од осталих извора угрожавања мањег капацитета
који постоје на територији Општине Инђија (кварови у индустријским постројењима,
тежа повређивања или погибија на раду, тровање, проблеми у водоснабдевању, велики
број паса и мачака луталица, разна угрожавања животне средине и др.) које су у
надлежности редовних служби али је потребно њихово евидентирање и праћење.
3.4.4. Сценарио- Највероватнији нежељени догађај
Радна група
Назив опасности: Техничко технолошка опасност
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као највероватнији нежељени догађај техничко технолошке опасности
на територији општине Инђија односно североисточна радна зона у коме се налази
дванаест привредних субјеката са око 1000 запослених. Реално је очекивати да се овај
догађај може поновити и угрозити здравље људи и проузроковати материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Североисточни део територије општине Инђија, индустријско радна
зона.
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Просторна димензија
Захваћена површина: 636 ha.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет техничко технолошког удеса у трајању од пар сати.
Време
Време појављивања: Током целе године.
Узрок уколико је познат: Људска непажња или намера, неисправност громобранских
инсталација, неисправност електроинсталација и електроуређаја, неправилно руковање
грејним телима и отвореним пламеном, неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих,
па и експлозивних материјала ублизини грејних тела и отвореног пламена, неопрезно
руковање алатима који варниче, нестручно извођење радова: сечења, заваривања и
лемљења и самоупала ускладиштеног материјала и др.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: Дана 12.10.2018. године у 14
часова и 40 минута, у насељу Инђија, у североисточној радној зони, у компанији ''Izotermplama'' д.о.о. је дошло до неконтролисаног испуста изобутана на страни течне фазе, а
касније до пожара и експлозије.
На страни течне фазе ускладиштеног изобутана, у условима када је постигнуто
максимално пуњење резервоара (70% од укупне запремине) дошло је до пропуштања изобутана (недовољна заптивеност ревизионог отвора, отказ противломног/ексцесног
вентила, слаба заптивеност транспортног система) преко насталог отвора, чија површина
је еквивалентна кругу пречника Ø 50 mm. Процењено је максимално време заустављања
неконтролисаног истицања изобутана од 30 мин.
Улазни параметри:
- надпритисак пара изобутана(манометарски притисак) у резервоару 6 бара
- температура околине 20 °С
Претпостављено је да комплетна излазна струја пређе у парну фазу, односно да за
наведене услове не долази до формирања локве течне фазе.

Слика бр.70. Зоне опасних концентрација пара изобутана при неконтролисаном испусту из резервоара, у
условима инверзије и при брзини ветра од 3 m/s износе 25m

Долази до иницијације гаса при изласку из резервоара, што доводи до пожара. Гас
гори у виду пламеног млаза. Потенцијалне опасности су: топлотно зрачење од пламеног
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млаза, BLEVE (уколико пламен изазове распрскавање резервоара) и токсични ефекат
насталих продуката сагоревања (који овај програм не може да моделује).
Јачина извора:
Цурење из вентила на резервоару
Запаљива материја гори одмах по напуштању резервоара
Димензије резервоара: 2,2m x 8,89m;
Запремина резервоара: 30m3
Резервоар садржи течност
Унутрашња складишна температура: 20 °C Резервоар је 70 % пун
Маса изо-бутана у резервоару: 14,63 t
Пречник кружног отвора: 5 cm. Отвор је на дну резервоара
Трајање горења: АЛОХА ограничава на 1 сат
Напомена: Изо-бутан излази из резервоара и сагорева у виду пламеног млаза.
Модел угрожавања: Топлотно зрачење пламеног млаза
Црвено: 11 m – (10,0 kW/m2 = потенцијално смртоносно у року од 60 секунди)
Наранџасто: 15 m – (5,0 kW/m2 = опекотине II степена у року од 60 секунди)
Жуто: 23 m – (2,0 kW/m2 = бол у року од 60 секунди)

REZERVOAR IZOBUTANA

Слика бр. 71.Топлотно зрачење пламеног млаза

Приликом сагоревања изо-бутана одмах по изласку из резервоара, формира се
пламени млаз дужине до 8 m. Топлотно зрачење овог пламена угрожава људе и објекте у
непосредној близини места удеса, односно угрожавање не излази из оквира комплекса.
Резервоар је захваћен ватром што доводи до феномена BLEVE. Потенцијалне
опасности: топлотна радијација од пламене лопте и пожара, опасни летећи фрагменти
разореног резервоара и надпритисак (који АЛОХА не може да моделује) и токсични
ефекат продуката сагоревања (који АЛОХА не може да моделује).
Јачина извора:
BLEVE запаљиве течности у хоризонталном цилиндричном резервоару
Димензије резервоара: 2,2 x 8,89m;
Запремина резервоара: 30m3
Резервоар садржи течност
Унутрашња складишна температура: 20 °C
Маса изобутана у резервоару: 14.630 kg.
Резервоар је 70 % пун
Време трајања: 60 min
Упозорење: BLEVE може узроковати кретање делова распаднутог резервоара великом
брзином и на велике удаљености. Неки типови резервоара, посебно хоризонтални
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цилиндрични, могу бити „лансирани“ за време експлозије (у супротном смеру од смера
избацивања пламена (експлозије).
Модел угрожавања: Топлотно зрачење ватрене лопте
Црвено: 37 m – (10,0 kW/m2 = потенцијално смртоносно у року од 60 секунди)
Наранџасто: 55 m – (5,0 kW/m2 = опекотине II степена у року од 60 секунди)
Жуто: 87 m – (2,0 kW/m2 = бол у року од 60 секунди)

Слика бр. 72. топлотног зрачења ватрене лопте настале приликом BLEVE хоризонталног цилиндричног
резервоара

Резервоар је захваћен ватром што доводи до феномена BLEVE. Потенцијалне
опасности: топлотна радијација од пламене лопте и пожара, опасни летећи фрагменти
разореног резервоара и надпритисак (који АЛОХА не може да моделује) и токсични
ефекат продуката сагоревања (који АЛОХА не може да моделује).
Јачина извора:
BLEVE запаљиве течности у цилиндричном резервоару
Димензије резервоара: 2,2 x 8,89m;
Запремина резервоара: 30 m3
Резервоар садржи течност
Унутрашња складишна температура: 20 °C
Маса изобутана у резервоару: 14.630 kg.
Резервоар је 70 % пун
Унутрашња температура при пуцању: 49 oC
Проценат садржаја резервоара у ватреној лопти: 100.0 % Трајање горења: 23 s
Упозорење: BLEVE може узроковати кретање делова распаднутог резервоара великом
брзином и на велике удаљености. Неки типови резервоара, посебно хоризонтални
цилиндрични, могу бити „лансирани“ за време експлозије (у супротном смеру од смера
избацивања пламена (експлозије).
Модел угрожавања: Топлотно зрачење ватрене лопте
Црвено: 302 m – (10,0 kW/m2 = потенцијално смртоносно у року од 60 секунди)
Наранџасто: 427 m – (5,0 kW/m2 = опекотине II степена у року од 60 секунди)
Жуто: 666 m – (2,0 kW/m2 = бол у року од 60 секунди)

Агенција ''Мијаиловић'' доо - Инђија

208

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Слика бр. 73. топлотног зрачења ватрене лопте настале приликом BLEVE хоризонталног цилиндричног
резервоара

Приликом експлозије резервоара од 30m3 услед BLEVE феномена, долази до
распрскавања резервоара чији делови могу летети и више стотина метара (на основу
искуствених података). Такође, у зависности од места пуцања резервоара може доћи и до
тзв. ''ракетирања'' целог резервоара, односно до његовог избацивања услед великог
потисног притиска. Експлозија резервоара директно угрожава ауто претакалиште.
Угрожени су сви објекти у комплексу.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања техничко технолошког удеса пар сати. Током пожара угрожено је директно или
индиректно око 1000 становника и запослених у североисточној радној зони.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: Не.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: ВСЈ Инђија је
оспособљена за заштиту и спасавање али не довољно припремљена, зато је неопходна
набавка навалних или техничких возила, одела за хемијске интервенције, хидрауличних
клешта, моторних пумпи за премпупавање, чамаца за спасавање, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
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- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Последице по живот и здравље људи: Директна или индиректна угроженост здравља
становништва и запослених.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност: Прекид у снабдевању електричном енергијом тог
дела индустријске зоне, забрана коришћења друмске и железничке комуникације у том
делу индустријске зоне, прекид у снабдевању земним гасом.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Током техничко-технолошке несреће
повређено је пет радника (од тога и два ватрогасаца) од тога три са опекотинама првог и
другог степена и троје запослених тровањем од концентрације дима. Сви повређени су
колима хитне помоћи превезени су у КБЦ Бежанијска коса где су и хоспитализовани.
Током техничко-технолошке несреће отровна испарења агресивних хемикалија опасних
по живот која су доспела у атмосферу, због неповољне временске ситуације наставио
кретати и усмеравати према насељу Инђија. Око 1.000 становника овог насеља било би
изложено једној од агресивних хемикалија опасних за животну средину.
Генерисање других опасности
Мултиризик: Вероватноћа појаве мултиризика је сведена на минимум и неће се
разматрати.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Оваквих или сличних догађаја на
територији општине Инђија није било.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
стања на терену и на основу добијених упозорења од стране ОВС Сремска Митровица
предузимају се активности на обавештавању грађана о техничко технолошком удесу и
понашању грађана у току трајања техничко технолошког удеса преко локалних медија,
повереника цивилне заштите за месне заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од техничко технолошких удеса на
отвореном простору.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
техничко технолошких удеса у едукацији одговорних лица који би управљали
ванредном ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
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3.4.5. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-техничко технолошког удеса на територији општине
Инђија вршна је на основу стручне процене и одређује се учесталост од 1 догађаја у 20 до
100 година, односно вероватноћа од 1-5%, мала вероватноћа догађаја.
Категорија

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

1
2
3
4
5

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано
х

3.4.6. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће на
територији општине Инђија врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на
живот и здравље људи, као и економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
3.4.6.1 Процена последица по живот и здравље људи
Број становника дирктно или индиректно угрожених техничко-технолошким
удесом процењује се на око 1000 и одређује се озбиљна величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по живот и здравље људи
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.4.6.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће врши се на
основу укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни
евидентирани трошкови сврстани су у две категорије директни и индиректни трошкови.
Директни трошкови:
 Пријављена штета на привредном субјекту износи 241.985.000,00 динара;
 Остале услуге ( уклањање и одвожење отпада, гориво, итд) што износи
1.500.000,00 динара.
Укупно директних трошкова = 243.485.000,00 динара
Индиректни трошкови:
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 200.000.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 200.000.000,00 динара
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Укупна штета изазвана техничко-технолошком несрећом на територији општине
Инђија износи = 443.485.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
443.485.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 11,23%
Штета по економију /екологију изазвана техничко-технолошком несрећом на
територији Општине Инђија износи 11,23% Буџета, што је озбиљна величина последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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

х

3.4.6.3 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће врши се на
основу укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија. Укупни
евидентирани трошкови сврстани су у две категорије трошкови штете на критичној
инфраструктури и трошкови штете на установама јавног значаја .
Трошкови штете на критичној инфраструктури:
 Штета на електроенергетском сектору је 15.000.000,00 динара;
 Штета на телекомуникацијама је 2.000.000,00 динара;
 Штета у саобраћајном сектору је 11.500.000,00 динара;
 Штета у водопривреди је 11.500.000,00 динара;
Укупни трошкови штете на критичној инфраструктури износе = 40.000.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
40.000.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 1,01%
Штета на критичној инфраструктури изазвана техничко-технолошком несрећом на
територији Општине Инђија износи 1,01% Буџета, што је мала величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
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Трошкова на установама од јавног значаја није било па смо као критеријум узели
износ <0,5% Буџета, што је минимална величина последице

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета
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3.4.7. Ризик по живот и здравље људи
Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 50

2

Мала

50 - 200

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.4.8. Ризик по економију / екологију
Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

> 1%
буџета

2

Мала

> 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.4.9. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 1%
буџета

2

Мала

1 - 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок
х

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.4.10. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

Одабир

1

Минимална

< 0,5%
буџета

х

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен
Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

1

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.4.11. Ризик по друштвену стабилност
2 + 1= 3 /2 = 1,5 =2
5

Озбиљна

4

Минимална

3

Висок

х

Умерен

2
1

Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Мала

Веома висок

Велика

Умерена

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.4.12. Укупан ризик
4 + 4 + 2= 10/3= 3,33
5

Озбиљна

4

Умерен

2
1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Висок

х

Мала

Мала

3

Веома висок

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика висок - Неприхватљив ризик
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Положај и карактеристике
територије

Саобраћајна инфраструктура

Стање објекта, средстава и
опреме

Изграђеност система заштите
од удеса

Могућност генерисања других
опасности

1
2
3
4
5
6
7

1
Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Спровођење мера у складу са положајем и
карактеристикама територије на којој се налази
објекат. Децентрализована организација
индустријских активности дисперзијом у мање
развојне центре. Растресит распоред резервоара
веома опасних супстанци и измештање складишта
ван градског насеља.

2
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Утврђивање стања свих објеката средстава и опреме
у циљу спровођења мера заштите.Успостављање
сталног система контроле опасних материјау свим
објектима. Реконструкција, ревитилизација,
модернизација постојећих и изградња нових
производних капацитета. Избор оних технологија
које мање угрожавају животну средину и обезбеђују
виши степен заштите, као и оних технологија које
смањују потребу транспорта опасних материја.

Евиденција свих опасности и израда процедура за
поступање у случају настанка мултиризика.

Ажурирање информација о стању објеката и
спровођење мера заштите од удеса. Повећање
нивоа безбедности саобраћајница.

Евиденцију и планирање реаговања на објектима
према врсти опасности.

Спровођење прописаних мера које су прилагођене
саобраћајној инфраструктури.

Превентивна
мера

Евиденција инфраструктурних објеката у
функцији спровођења мера за одржавање и
онтролу. Обезбедити информацију о стању
инфраструктуре од надлежне службе.
Стандардизација и модернизација техничких
елемената, сигнализације. Проширење мреже
локалних путева у функцији повећања
приступачности унутар општине, односно бољег
повезивања насеља међусобно са центром
општине.

Ред.
бр

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.4.13. Третман ризика од техничко-технолошких удеса
Захтев за процену потенцијалне опасности
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Спровођење свих
прописаних мера заштите и
спасавања.

Израдити План ране најаве и
обавештавања у случају
удеса.

Праћење стања на територији
општине, обезбедити
обавештавање становништва о
могуим опасностима.

Обука становништва о свим
аспектима заштите од удеса.
Припрема запослених, посебно
оних из непосредне околине
инсталација за деловање у оквиру
личне и узајамне заштите у
случају удеса.

6
Сарадња са свим јавним предузећима и
привредним субјектима који обављају
делатност које су од значаја за
функционисање општине.

У привредним субјектима инсталирати све
неопходне безбедносне уређаје и средства.
Правилно, редовно одржавање постројења,
контрола мерно-регулационих
инструмената и процеса. Обезбеђење
средстава за детекцију опасних материја,
алармног система за узбуњивање и
техничких система за ублажавање
последица удеса, као што су аутоматски
систем за воду, интерне гасове и
неутрализацију. Обучавање и школовање
лица која учествују у транспорту опасних
материја.

Непрекидан надзор и обавештавање у
циљу правовременог реаговања и
поступања у случају удеса

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Подизање општег нивоа информисања и
знања о техничко технолошким удесима.

Спровођење мера за одржавање
саобраћајница на нивоу локалне
самоуправе. Обезбедити информације о
стању инфраструктуре од надлежне
службе. Вршити плански мониторнинг
критичних тачки на собраћајницама.
Планирати заобилазнице. Проширење
меже локалних путева у функцији
повећања приступачности унутар
општине. Усаглашавање и координација
развоја свих видова саобраћаја на
територији општине. Стандардизација и
модернизација техничких елемената
саобраћајне инфраструктуре, саобраћајних
средстава, сигнализације и режима
саобраћаја.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Дефинисати процедуре за
поступање у случају удеса.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Израда планова заштите и спасавња.
Израда оперативних плановаНеопходно је
донети документе у којима се прецизно
одређују надлежности, овлашћења и
начин поступања сваког субјекта у случају
техничко-технолошког удеса.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8
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Кроз практичне вежбе увежбати радње и
поступке из области заштите и
спасавања од техничко технолошког
удеса.

Оспособити лица која ће вршити
идентификацију, рану најаву и
обавештавање, вршење мониторинга и
вођење евиденција. Образовање радних
група за реаговање у случају удеса.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.4.14. Карта ризика за највероватнији нежељени догађај
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3.4.15. Сценарио- Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Радна група
Назив опасности: Техничко технолошка опасност – саобраћајни удес
Састав радне групе: Сценарио израдила Агенција ''Мијаиловић'' из Инђије.
Опасност
Опис опасности: Као нежељени догађај са најтежим могућим последицама узет је
техничко технолошки удес- саобраћајни удес на територији општине Инђија. Број
становника је 47402. Реално је очекивати да се овај догађај може поновити и угрозити
здравље људи и проузроковати материјалне штете.
Појављивање
Место догађаја: Железничка станица Инђија.
Просторна димензија
Захваћена површина: око 12 km2.
Интензитет
Интензитет догађаја: Интензитет техничко технолошког – саобраћајног удеса у трајању
од пар сати.
Време
Време појављивања: Током целе године.
Узрок уколико је познат: Људска непажња или намера, неисправност и дотрајалост
сигурносних вентила, и др.
Ток
Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено: Дана 30.06.2018. године у 10,15
часова проузрокована је хаварија истицањем 2540 kg хлора у ваздух из вагонске цистерне.
Стање метеоролошких услова је каналисало хлор преко територије Општине Инђија.
Ескалирани облак хлора кретао се правцем, од железничке станице Инђија преко Инђије
са крајњим дометом до Марадика. Према грубој процени талас хлора је захватио
површину од око 12 km2. Просечна дужина контаминираног земљишта је износила 17,2 а
просечна ширина 2,2 km. До хаварије је дошло због насилног кидања припојених
флексибилних црева за железничку цистерну приликом претакања хлора. Без обзира што
цистерна није била откопчана од цевовода за претакање, железничка локомотива је
повукла цистерну и насилно их покидала. Складиште течног хлора представља највећу
потенцијалну опасност не само по ужу околину већ у случају већих хаварија и по ширу
околину. Складишне цистерне опремљене су вентилима за течни и гасни хлор,
манометрима, мерачима нивоа и сигурносним вентилима. Притисак при утакању хлора из
погона износи 3,3 - 3,4 бара, а када се хлор претаче у железничке цистерне притисак се уз
додавање сувог ваздуха може повећати на највише 7 бара. Цистерне су топлотно
изоловане тако да и у најтоплијим летњим данима температура мора да достигне највише
20 - 25°C унутар цистерне при чему притисак износи 7 бара што је далеко ниже од
пројектованог радног притиска од 18 бара. Руководилац маневра пропустио је обавезу да
провери да ли је цистерна слободна за саобраћај, односно одвојена од прикључка.
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Техничко – технолошко особље на претакалишту било је у обавези да до тог времена и
иначе одвоји флексибилна црева и затвори одговарајуће вентиле. Након појаве хлора
угрожена радна места у привредним субјектима су одмах евакуисана, уз претходно
заустављање процеса производње у истима, а која су биле на правцу кретања хлора,
односно које су биле у таквим околностима да нису биле у могућности радити због
повећане концентрације истог. Обустављање рада погона и евакуација људства у оваквим
случајевима је предвиђена Планом заштите од удеса и радници су тачно поступили према
одредбама Плана, евакуисали се на предвиђено место и чекали даља обавештења.
Дезинформације које се могу појавити на средствима информисања могу код грађана да
проузрокују непотребну панику. Код грађана таква паника ће узроковати да се исти почну
неконтролисано евакуисати путничким аутомобилима, због ћега ће доћи до стварања
гужве на саобраћајницама и прављења саобраћајних чепова. Важна је чињеница да је
могућа тенденција кретања људства са својим возилима баш у правцу кретања отвореног
таласа хлора, што би било апсолутно погрешно и опасно по живот. Процењује се да ће
оштећења изазвати смањење приноса на појединим ратарским и повртарским културама
од 20-30% (узимајући у обзир целу површину заузету одређеном културом). Воћке ће
идуће године цветати, али ће дати знатно умањени род. Међутим, колико год износила ова
материјална штета, никако се иста не може поредити са ефектом панике која ће
проузроковати код становништва (ближе и даље околине) доношење погрешне одлуке и
тако доведе до могућег повећања смртности.
Трајање
Трајање и навести директан утицај на штићене вредности: Максимално време
трајања техничко технолошког- саобраћајног удеса пар сати. Током техничко
технолошког- саобраћајног удеса угрожено је директно или индиректно око 1500
становника и запослених у североисточној радној зони.
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
Рана најава
Да ли је догађај очекиван: Не.
Припремљеност
Да ли је становништво припремљено: Становништво је припремљено на основу личних
искустава али није вршена едукација.
Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај: ВСЈ Инђија је
оспособљена за заштиту и спасавање али не довољно припремљена, зато је неопходна
набавка навалних или техничких возила, одела за хемијске интервенције, хидрауличних
клешта, моторних пумпи за премпупавање, итд.
Утицај
Које су штићене вредности погођене и које су последице:
Утицај на штићене вредности:
- Живот и здравље људи,
- Економију/екологију и
- Друштвену стабилност.
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Последице по живот и здравље људи: Директна или индиректна угроженост здравља
становништва и запослених.
Последице по економију:Ангажовање средстава буџета Општине Инђија предвиђене за
друге намене. Повећани лични трошкови локалног становништва. Повећани трошкови
привредних субјеката.
Последице по друштвену стабилност:Прекид у снабдевању електричном енергијом тог
дела територије општине Инђија, забрана коришћења друмске и железничке комуникације
у том делу територије општине Инђија, прекид у снабдевању земним гасом.
Број угроженог становништва у захваћеној зони: Око 1.500 становника овог насеља
било би изложено једној од агресивних хемикалија опасних за животну средину.
Генерисање других опасности
Мултиризик Дана 12.08.2018. године у 14 часова и 40 минута , у насељу Инђија, дошло је
до несреће током планираних активности опитног лета школског клипног авион ''ласта'',
тип В-54, број 201, у Војсци Србије. Услед отказа команди и отказивања мотора марке
''лајкоминг'', пилот и поред уложених напора да извуче авион из пљостимичног ковита и
авион усмери ка Батајничком аеродрому. На борбеној летелици Ваздухопловних снага и
противваздушне одбране и немогућности управљања са истом, и при свему томе, наведена
летелица се у том тренутку налази у ваздушном простору над индустријском зоном
Општине Инђија, долази до тога да пилот мора да напусти летелицу (и ако је дуго остао у
летелици покушавајући да је усмери у безбедном правцу) због мале висине. Због
временских услова који тада владају (северозападни ветар успорава летелицу) и због
непостојања даље силе узгона, летелица неконтролисано пада на складиште ''IzotermPlama''. У том тренутку у складишту ''Izoterm-Plama'' налазило се око 14 тона изобутана.
Долази до моменталне велике експлозије, што због расутог керозина из оборене летелице,
што због изобутана. Услед велике детонације и круга дејства ударног таласа заједно са
топлотним таласом, експлозија се преноси на раздаљину око 150 метара, где се налази
фабрика ''Henkel ceresit''. Самим дејствог ударног и топлотног таласа на ''Henkel ceresit'',
исту фабрику захвата пожар, а потом убрзо и експлозија због наведених средстава која се
налазе у њој. Исти ефекат дејства експлозије се наставља даље ланчано на фабрику
''Monbat'', којој се дешава исти сценарио, јер у својем простору производи, складишти и
дистрибуира опасне материје. Експлозијом фабрика ''Izoterm-Plama'', ''Henkel ceresit'' и
''Monbat'', долази до отицања врелих испарења опасних супстанци у ваздух. Такође, услед
ових ланчаних експлозија наведених привредних субјеката, највероватније би дошло и до
пожара и експлозије ГМРС (главна мерна регулациона станица) за гас, у индустријској
зони, чиме би се додатно повећао степен угрожености и осталих објеката у индустријској
зони. Због релативно мале удљености објеката за становање локалног становништва у
насељу Инђија, велики број становника у том делу насеља, поред запослених радника у
наведеним индустријским зонама, би био изложен дејству ударног и топлотног таласа, а и
облака са контаминираним испарењима (од хемијских материја) и тиме још више угрозио
наведено становништво. Такође, велику материјалну штету би пратило и загађење
ораница и засада житних и осталих ратарских култура.
С обзиром да је због великих количина хемикалија и керозина из авиона дошло до
испарења отровних агресивних хемикалија опасних по живот која су доспела у атмосферу,
због неповољне временске ситуације (ветар је дувао брзином 4 m/s у правцу северозапада)
наставио кретати и усмеравати према северозападном делу насеља Инђија. Око 5.000
становника овог насеља било би изложено једној од агресивних хемикалија опасних за
животну средину.
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ПВСЈ Инђија, ПВСЈ Стара Пазова и ватрогасци Војске Србије дошле су на место
несреће у року од 10 минута и успеле су за неколико сати да локализују а тек после 36
сати борбе са ватреном стихијом и да је и угасе.
Материјална штета је велика, експлозија и пожар су до темеља уништили објекте
компанија Izoterm-Plama, Henkel ceresit и Monbat али је губитак људских живота
немерљива штета коју није могуће надокнадити.
Референтни инциденти
Да ли је у прошлости било сличних догађаја и кад: Оваквих или сличних догађаја на
територији општине Инђија није било.
Информисање јавности
Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности: Редовно праћење
стања на терену и на основу добијених упозорења од стране ОВС Сремска Митровица
предузимају се активности на обавештавању грађана о техничко технолошком удесу и
понашању грађана у току трајања техничко технолошког удеса преко локалних медија,
повереника цивилне заштите за месне заједнице, писаних обавештења, итд.
Будуће информације
Шта је још важно за сценарио, а није обухваћено:
 Неразвијена свест грађана о потреби заштите од техничко технолошких удеса на
отвореном простору.
 Јачање капацитета локалне самоуправе за одговор на ванредну ситуацију од
техничко технолошких удеса у едукацији одговорних лица који би управљали
ванредном ситуацијом.
 Јачање капацитета привредних субјеката одређених за заштиту и спасавање за
одговор на ванредну ситуацију набавком одговарајуће опреме која се ангажује.
3.4.16. Процена вероватноће
Процена вероватноће догађаја-техничко технолошког удеса на територији општине
Инђија вршна је на основу стручне процене и одређује се учесталост од 1 догађаја у 20 до
100 година, односно вероватноћа од 1-5%, мала вероватноћа догађаја.
Категорија
1
2
3
4
5

(а) Квалитативно
Занемарљива
Мала
Средња
Велика
Изразито велика

Вероватноћа или учесталост
(б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
< 1%
1 догађај у 100 година
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
6-50%
1 догађај у 2 до 20 година
51-98%
1 догађај у 1 до 2 година
>98%
1 догађај годишње или чешће
Табела за исказивање вероватноће

Одабрано
х

3.4.17. Процена последица
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће у саобраћају
на територији општине Инђија врши се на основу ефекта које овај штетни догађај има на
живот и здравље људи, као и економију локалне заједнице- буџет општине Инђија.
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3.4.17.1 Процена последица по живот и здравље људи
Број становника дирктно или индиректно угрожених техничко-технолошким
удесом у саобраћају процењује се на око 1500 и одређује се катастрофална величина
последице.
Последице по живот и здравље људи

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

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

Одабрано

х

3.4.17.2 Процена последица по економију
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће у саобраћају
врши се на основу укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија.
Укупни евидентирани трошкови сврстани су у две категорије директни и индиректни
трошкови.
Директни трошкови:
 Штета на привредним субјектима износи 620.000.000,00 динара;
 Остале услуге ( уклањање и одвожење отпада, гориво, итд) што износи
1.500.000,00 динара.
Укупно директних трошкова = 621. 500.000,00 динара
Индиректни трошкови:
 Вредност исплаћених премија осигурања износе 200.000.000,00 динара
Укупно индиректних трошкова = 200.000.000,00 динара
Укупна штета изазвана техничко-технолошком несрећом у саобраћају на територији
општине Инђија износи = 821.500.000,00 динара
Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
821.500.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 20,81%
Штета по економију /екологију изазвана техничко-технолошком несрећом на
територији Општине Инђија износи 20,81% Буџета, што је катастрофална величина
последице.
Последице по економију / екологију

Категорија
1
2
3
4
5

Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
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
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3.4.17.3 Процена последица по друштвену стабилност
Процена последица штетног догађаја – техничко-технолошке несреће у саобраћају
врши се на основу укупних евидентираних трошкова на територији општине Инђија.
Укупни евидентирани трошкови сврстани су у две категорије трошкови штете на
критичној инфраструктури и трошкови штете на установама јавног значаја .
Трошкови штете на критичној инфраструктури:
 Штета на електроенергетском сектору је 120.000.000,00 динара;
 Штета на телекомуникацијама је 40.000.000,00 динара;
 Штета у саобраћајном сектору је 60.500.000,00 динара;
 Штета у водопривреди је 20.500.000,00 динара;
Укупни трошкови
динара

штете на критичној инфраструктури износе = 241.000.000,00

Буџет Општине Инђија за 2017.годину је износио : 3.947.213.000,00
241.000.000,00 / 3.947.213.000,00х 100= 6,10%
Штета на критичној инфраструктури изазвана техничко-технолошком несрећом у
саобраћају на територији Општине Инђија износи 6,10% Буџета, што је озбиљна величина
последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на критичној инфраструктури
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<1%буџета
1-3%буџета
3- 5%буџета
5- 10%буџета
>10%буџета

Одабрано

х

Трошкови штете на установама од јавног значаја:
Трошкова на установама од јавног значаја није било па смо као критеријум узели
износ <0,5% Буџета, што је минимална величина последице.

Категорија
1
2
3
4
5

Последице по друштвену стабилност- укупна материјална штета
на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Величина последице
Минимална
Мала
Умерена
Озбиљна
Катастрофална

Критеријум
<0,5%буџета
0,5-1%буџета
1- 3%буџета
3- 5%буџета
>5%буџета
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3.4.18. Ризик по живот и здравље људи
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по живот и здравље људи

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 50

2

Мала

50 - 200

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

201 – 500

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

501 – 1500

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 1500

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир
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5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.4.19. Ризик по економију / екологију
Категорија

Вероватноћа или учесталост

Последице по економију/екологију

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

> 1%
буџета

2

Мала

> 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

> 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

> 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 15%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир

х

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.4.20. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Последице по друштвену стабилност штета на критичној
инфраструктури

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

1

Минимална

< 1%
буџета

2

Мала

1 - 3%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

3 - 5%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

5 - 10%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 10%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

5

Озбиљна

4
3

Висок

2

Умерен

1

Низак

1

2

3

4

5

Изразито
велика

х

Велика

Минимална

Веома висок

Вероватноћа
Мала

Мала

х

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Одабир

Средња

Категорија
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3.4.21. Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија

Последице по друштвену стабилност штета на
установама/грађевинама јавног друш.значаја

Вероватноћа или учесталост

Категорија

Величина и
последица

Критеријум

Одабир

1

Минимална

< 0,5%
буџета

х

2

Мала

0,5 - 1%
буџета

1 догађај у 2
до 20 год

3

Умерена

1 - 3%
буџета

51 – 98%

1 догађај у 1
до 2 год

4

Озбиљна

3 - 5%
буџета

> 98%

1 догађај
годишње и
чешће

5

Катастрофална

> 5%
буџета

Квалитетно

Вероватноћа

Учесталост

1

Занемарљива

< 1%

1 догађај у
100 год

2

Мала

1 – 5%

1 догађај у
20 до 100 год

3

Средња

6 – 50%

4

Велика

5

Изразито
велика

Одабир

х

5

Озбиљна

4

Веома висок

3

Висок

2

Умерен
х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Низак

Велика

1

Вероватноћа
Средња

Минимална

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална
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3.4.22. Ризик по друштвену стабилност
4 + 1= 5 /2 = 2,5=3
5

Озбиљна

4

Минимална

Висок

х

Умерен

2
1

Низак

х
1

2

3

4

5

Изразито
велика

Мала

3

Веома висок

Велика

Умерена

Последица

Катастрофална

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

3.4.23. Укупан ризик
5 + 5 + 3= 13/3= 4,33
5

Озбиљна

4

Висок

2

Умерен

1

Низак

2

3

4

5

Изразито
велика

1

Велика

х

Вероватноћа
Средња

Минимална

3

Мала

Мала

Веома висок

х

Занемарљива

Умерена

Последица

Катастрофална

Ниво ризика висок - Неприхватљив ризик
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Положај и карактеристике
територије

Саобраћајна инфраструктура

Стање објекта, средстава и
опреме

Изграђеност система заштите
од удеса

Могућност генерисања других
опасности

1
2
3
4
5
6
7

1
Мере које су предвиђене или реализоване
просторним планирањем,пројектовањем или
изградњом објеката постројења-комплекса

Спровођење мера у складу са положајем и
карактеристикама територије на којој се налази
објекат. Децентрализована организација
индустријских активности дисперзијом у мање
развојне центре. Растресит распоред резервоара
веома опасних супстанци и измештање складишта
ван градског насеља.

2

234

Утврђивање стања свих објеката средстава и опреме
у циљу спровођења мера заштите.Успостављање
сталног система контроле опасних материјау свим
објектима. Реконструкција, ревитилизација,
модернизација постојећих и изградња нових
производних капацитета. Избор оних технологија
које мање угрожавају животну средину и обезбеђују
виши степен заштите, као и оних технологија које
смањују потребу транспорта опасних материја.

Евиденција свих опасности и израда процедура за
поступање у случају настанка мултиризика.

Ажурирање информација о стању објеката и
спровођење мера заштите од удеса. Повећање
нивоа безбедности саобраћајница.

Евиденцију и планирање реаговања на објектима
према врсти опасности.

Спровођење прописаних мера које су прилагођене
саобраћајној инфраструктури.

Превентивна
мера

Евиденција инфраструктурних објеката у
функцији спровођења мера за одржавање и
онтролу. Обезбедити информацију о стању
инфраструктуре од надлежне службе.
Стандардизација и модернизација техничких
елемената, сигнализације. Проширење мреже
локалних путева у функцији повећања
приступачности унутар општине, односно бољег
повезивања насеља међусобно са центром
општине.

Ред.
бр

Мере које су предвиђене за одржавање и онтролу
инфраструктуре ( ПТТ, железнички, речни
друмски и ваздушни саобраћај)

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.4.24. Третман ризика од техничко-технолошких удеса
Захтев за процену потенцијалне опасности
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Спровођење свих
прописаних мера заштите и
спасавања.

Израдити План ране најаве и
обавештавања у случају
удеса.

Праћење стања на територији
општине, обезбедити
обавештавање становништва о
могуим опасностима.

Обука становништва о свим
аспектима заштите од удеса.
Припрема запослених, посебно
оних из непосредне околине
инсталација за деловање у оквиру
личне и узајамне заштите у
случају удеса.

6
Сарадња са свим јавним предузећима и
привредним субјектима који обављају
делатност које су од значаја за
функционисање општине.

У привредним субјектима инсталирати све
неопходне безбедносне уређаје и средства.
Правилно, редовно одржавање постројења,
контрола мерно-регулационих
инструмената и процеса. Обезбеђење
средстава за детекцију опасних материја,
алармног система за узбуњивање и
техничких система за ублажавање
последица удеса, као што су аутоматски
систем за воду, интерне гасове и
неутрализацију. Обучавање и школовање
лица која учествују у транспорту опасних
материја.

Непрекидан надзор и обавештавање у
циљу правовременог реаговања и
поступања у случају удеса

Мере које су предвиђене у систему
безбедности: надзор, управљање
системима безбедности и заштите,
детекције и идентификација опасности

5
Едукација- пермаментна едукација
становништва, укључујући децу
већ од предшколског доба, о свим
аспектима заштите и спасавања

Подизање општег нивоа информисања и
знања о техничко технолошким удесима.

Спровођење мера за одржавање
саобраћајница на нивоу локалне
самоуправе. Обезбедити информације о
стању инфраструктуре од надлежне
службе. Вршити плански мониторнинг
критичних тачки на собраћајницама.
Планирати заобилазнице. Проширење
меже локалних путева у функцији
повећања приступачности унутар
општине. Усаглашавање и координација
развоја свих видова саобраћаја на
територији општине. Стандардизација и
модернизација техничких елемената
саобраћајне инфраструктуре, саобраћајних
средстава, сигнализације и режима
саобраћаја.

Мере које су предвиђене за одржавање и
контролу саобраћајница на нивоу
општине.

3

Дефинисати процедуре за
поступање у случају удеса.

4

Прописи у свим областима
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Израда планова заштите и спасавња.
Израда оперативних плановаНеопходно је
донети документе у којима се прецизно
одређују надлежности, овлашћења и
начин поступања сваког субјекта у случају
техничко-технолошког удеса.

Мере које су предвиђене организацијом
оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају
ванредних ситуација

8
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Кроз практичне вежбе увежбати радње и
поступке из области заштите и
спасавања од техничко технолошког
удеса.

Оспособити лица која ће вршити
идентификацију, рану најаву и
обавештавање, вршење мониторинга и
вођење евиденција. Образовање радних
група за реаговање у случају удеса.

7

Мере које су предвиђене израдом и
провером планске документације за
реаговање у случају ванредних ситуација

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

Мере из области превентиве и реаговања су детаљно описане у тачкама 3.1.8.1.
и 3.1.8.2.

Процена угрожености од елементарних и других несрећа на
територији општине Инђија

3.4.25. Карта ризика за нежељени догађај са најтежим могућим последицама
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ЗАКЉУЧАК
1. У свим случајевима потребе за заштитом и спасавањем становништва,
материјалних и културних добара и животне средине на угроженом подручју за сваку
врсту катастрофе и веће несреће, односно ванредне ситуације руковођење врши
Општински штаб за ванредне ситуације Инђија.
2. Носилац здравственог обезбеђења, у свим ситуацијама потребе за заштитом и
спасавањем становништва, материјалних и културних добара и животне средине на
угроженом подручју Општине Инђија за сваку врсту катастрофе и веће несреће, односно
ванредне ситуације је Дом Здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија.
3. Олујни ветрови постају све чешћа појава на територији Општине. Најчешће
бивају угрожени сви путеви поред којих има бандера (како од електродистрибуције тако и
од телекома), путеви кроз насеља, железничка пруга на целој својој дужини, објекти са
слабијим, старијим и лошијим кровним конструкцијама. Услед јачине ветра обарају се
стабла, пуцају гране и исте падају на путеве и пругу, привремено обустављајући
саобраћај. Јаке олује могу да оборе стабла и гране на градске улице чиме угрожавају
животе људи и праве велику материјалну штету (уништавањем и оштећивањем
аутомобила, мањих објеката, кидањем електродистрибутивне и телекомуникационе
мреже). Превентивне мере се односе пре свега на одржавање стабала поред путева и пруге
(сеча свих сувих стабала и грана) као и редовном контролом кровних конструкција које су
лабаве, старе и лако их може подићи ветар. Након јаких олуја врши се санација пре свега
свих путних праваца како друмског тако и железничког саобраћаја, санација електро
дистрибутивне и телекомунимационе мреже.
4. Град (туча) током летњих месеци наноси велике штете усевима. Противградни
центар Фрушка гора покрива између осталих општина и територију Општине Инђија на
којој се налазе противградне станице из којих се дејствује на градоносне облаке. У случају
да град ипак падне формира се комисија која процењује штету.
5. Изненадне велике количине кише, које знају да наиђу заједно са олујним
ветровима и градоносним облацима такође наносе велике материјалне штете
пољопривредним културама као и објектима због плављења нижих делова насеља, путева,
појава високих подземних вода, изливања септичких јама, замућивања изворишта - бунара
и других неприлика изазваним огромном количином воде. По престанку падавина вода се
у року од неколико сати повуче и тада се приступа асанацији, када се највише значаја
придаје асанацији изливених септичких јама из разлога могућности настајања заразних
болести. Превентивне мере представљају основну активност на сузбијању последица
изненадне појаве велике количине кише (овде се пре свега мисли на прочишћавање
атмосферске канализационе мреже као и чишћење и проширење свих канала у улицама
где исти постоје или треба да постоје) посебно у нижим деловима насеља. Услед
енормних падавина често долази до замућивања изворишта – бунара када се предузимају
све потребне мере од стране дистрибутера воде.
6. Снежне мећаве, наноси и поледица сваке године праве проблеме у организацији
и функционисању нормалног живота локалног становништва на територији Општине, па
се сваке године и доноси план зимске службе на седници Штаба за ванредне ситуације
Општине Инђија. Зимска служба са својим активним радом почиње 15.11. сваке године и
траје до 30.03. сваке наредне године. Носиоци зимске службе на територији Општине је
ЈКП ''Комуналац''. Поред ових носилаца могу се ангажовати сва пољопривредна имања са
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расположивом техником (најчешће трактори са ралицама, дозери гусеничари, ултови и
друге адекватне радне машине). Најугроженији су путни правци на којима постоје
удолине и путни правци са благим узвишицама (најчешће се јавља поледица). Услед
снежних мећава, наноса и поледице често долази до завејавања возила или исклизнућа са
пута. Остала техника и средства (ризла и со) постоје у довољним количинама. Зимска
служба за железнички путни правац у потпуности покрива железница Србије са својим
снагама и средствима. Само у изузетно тешким ситуацијама када железница Србије није у
могућности да сама обезбеди проходност пруге преко територије Општине ангажује се сав
потребни потенцијал Општине и то прво субјекти који се физички наслањају на пругу.
Поред путне и железничке инфраструктуре у снежним мећавама, наносима и приликом
појаве ниских температура често се кида и електро – дистрибутивна мрежа како високог,
тако и ниског напона. Електродистрибутивне радне јединице Електропривреде Србије су
у потпуности опремљене и оспособљене за поправку свих кварова насталих у тим
ситуацијама. Током зимског периода због ниских температура често се дешава смрзавање
и кварови на дистрибутивној гасној мрежи коју ЈП ''ИнГас'' у свим ситуацијама може
успешно да поправи, оспособи и одржава. У случају када све наведене планиране снаге
нису довољне, ангажоваће се у потребној мери све расположиве снаге и капацитети који
постоје на територији Општине.
7. Поплаве на територији Општине могу да се јаве у нешто мањем обиму. До сада
озбиљнијих поплава није било али могућност настајања озбиљније поплаве никако се не
сме превидети. Посебну угроженост од поплаве би имало насеље Стари Сланкамен (у
случају енормних падавина и високог водостаја реке Дунав). За потребе отклањања
последица једне (такозване стогодишње поплаве) овакве поплаве морао би да се ангажује
комплетан потенцијал Општине како у људству, тако и у техници. Основне активности би
биле на спречавању настанка епидемија, на рашчишћавању путних праваца и на чишћењу
стамбених привредних и јавних објеката и терена. 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
водопривредно предузеће „Галовица“ Земун. Тренутно на територији Општине не постоји
обучена и опремљена јединица за заштиту и спашавање на води и под водом. Такође
проблем чини и недостатак спасилачких чамаца.
8. Суше су у задњим годинама релативно честа појава на територији Општине. Оне
директно утичу на род пољопривредних култура. Сушни период уме да десеткује род
појединих култура. Заливних система има мало и ако на територији Општине изграђеност
мелирационих канала је доста добра. Поред штета које трпи пољопривреда често се током
лета јавља проблем са пијаћом водом када се уводе одређене забране и рестрикције у
снабдевању водом. 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). Суше се могу
превазилазити једино предузимањем адекватних превентивних мера пре свега у
максималном искоришћавању и проширивању заливних система (које је истина јако
скупо) и копању нових бунара, како у насељу Инђија, тако и у свим другим насељима
Општине.
9. Хемијско загађивање и хемијски удеси, представљају реалност на територији
Општине. Индустријски објекти у процесу производње користе поједине хемијске
супстанце чије неконтролисано отицање или мешање са другим присутним хемијским
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супстанцама може да угрози како животе запослених, тако и животе људи који живе у
непосредној близини тих објеката. Поред угрожености живота људи подједнако бива
угрожена и животна средина посебно водотоци (мелиорациони канали) на територији
Општине, подземне воде, земљиште и ваздух. Постојећа критична постројења су
снимљена на територији Општине и предузете су све потребне превентивне мере на
спречавању настанка хемијског удеса или акцидента.
10. Пожари су најчешће опасне ситуације (ванредне прилике, мањег или већег
обима) са којима се сусрећемо у готово свим срединама и у готово свим временским
ситуацијама. Пожари настају као природна појава (удари грома, високе температуре у
време суша, итд.) или као техничко технолошки удес (настао у процесу неке производње,
акцидента, људском непажњом или из неког другог разлога). Већина пожара на
територији Општине како пољских, шумских, индустријских, саобраћајних, привредних,
пожара у стамбеним, привредним и другим објектима најчешће настају због грешке
човека (намерног паљења или немара). Носилац противпожарне заштите на територији
Општине је подручно ватрогасно спасилачка јединица Инђија. У случају потребе
активирају се све подручно ватрогасно спасилачке јединице суседних Општина,
добровољачка друштва са територије Општине, а ако се ради о пожару великих размера
ангажује се и Војска Србије, јединице цивилне заштите као и добровољачка друштва са
територија суседних општина. Постојеће снаге задовољавају потребе противпожарне
заштите. Постојећа МТС за гашење пожара задовољавају потребе, али свакако треба
имати у виду старост технике. Једно ново навално возило у много чему би подигло
противпожарну заштиту на виши ниво.
11. Експлозије прете територији Општине на више места, како на путним
правцима (друмским и железничким) приликом транспорта опасних – експлозивних
материја тако и у постојећим магацинима у којима се чувају експлозивне материје,
складиштима и продајним местима погонског горива, складиштима и продајним местима
гаса, на постојећој гасној инфраструктури, тако и у привредним објектима где се јављају
повољни услови за настанак експлозија (силоси, млинови, лакирнице и сл.). Готово све
експлозије се по правилу претварају у пожаре мањег или већег обима. Превентива
представља основну активност за спречавање настанка експлозија. Носилац заштите од
експлозија на територији Општине је подручно ватрогасно спасилачка јединица Инђија.
Уништавање свих пронађених неексплодираних убојних средстава врши искључиво екипа
за уништавање неексплодираних убојних средстава Сектора за ванредне ситуације уз
обезбеђење МУП-а, уз активно присуство подручно ватрогасно спасилачке јединице
Инђија са навалним ватрогасним возилом и активно присуство Дома здравља "Др
Милорад Мика Павловић" Инђија са возилом хитне помоћи. Сви субјекти планирани за
заштиту од експлозија и настанка пожара на територији Општине представљају доњи
минимум гаранције, како превентивне заштите тако и активне заштите у акцидентним
ситуацијама (када дође до евентуалне неконтролисане експлозије).
12. Несреће у авио-саобраћају су могуће на територији Општине посебно из
разлога преласка цивилног коридора и из разлога велике близине војног аеродрома преко
територије Општине. У случају несрећа или принудних спуштања на делове територије
Општине носилац спасилачких активности је подручно ватрогасно спасилачка јединица
Инђија уз сарадњу са свим надлежним органима и службама.
13. Несреће у друмском саобраћају представљају најчешће несреће које се
дешавају на територији Општине. Носилац интервенције на спашавању повређених
путника је Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија, МУП-саобраћајна
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полиција и подручно ватрогасно спасилачка јединица Инђија. Постојећа техника за
интервенције приликом саобраћајних несрећа је застарела и не гарантује брзо ослобађање
унесрећених из смрсканих возила, а самим тим се и скраћује време за правовремено
пружање помоћи од стране здравственог особља. Ова чињеница смањује могућност
преживљавања, то јест правовременог пружања прве медицинске помоћи и здравственог
збрињавања. Подручно ватрогасно спасилачкој јединици Инђија, у овом тренутку би било
неопходно једно мање техничко навално возило за рад у акцидентним ситуацијама које је
опремљено са свим потребним алатом (попут мобилних хидрауличних маказа, растезача и
сл.). Постојећа техника је гломазна, спора, тешка за рад (опслужује је више људи), а пре
свега стара.
14. Несреће у железничком саобраћају су такође увек могућа. До несреће
(исклизнућа, сударања, превртања) може да дође на било којем делу пруге, а посебно на
прелазу друмског саобраћаја преко пруге као и на местима укрштања пруге – на
железничкој станици Инђија. Носилац интервенције на спашавању повређених путника је
Дом Здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија, МУП – саобраћајна полиција и
подручно ватрогасно спасилачка јединица Инђија, као и Железнице Србије са својом
техником за отклањање последица саобраћајног удеса (специјалне дизалице и друга
опрема). За потребе интервенција у железничким несрећама подручно ватрогасно
спасилачкој јединици Инђија у овом тренутку би било неопходно једно мање техничко
навално возило за рад у акцидентним ситуацијама које је опремљено са свим потребним
алатом (попут мобилних хидрауличних маказа, растезача и сл.). Постојећа техника је
гломазна, спора, тешка за рад (опслужује је више људи), а пре свега је застарела.
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