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РЕШЕЊЕ

О одређивању лица
за израду

ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
ОПШТИНЕ ЧОКА

1. Ивана Туцовић, дипл. менаџер безбедности, лиценца
за процену ризика у ванредним ситуацијама
2. Биљана Рајевац, дипл.инг.маш.
3. Душица Ристић, дипл.инж.техн.
4. Дејан Петровић, дипл.инж.електр.
5. Љубица Цвијовић, стр.инж.маш.

"РЕМОНТНИ ЦЕНТАР" д.о.о.

_____________________________
ДИ РЕКТОР

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Именовани испуњавају услове области ванредних ситуација за израду Процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа према члану 46 и 49а. Закона
о ванредним ситуацијама.
При изради Процене угрожености именовани су дужни придржавати се важећих
стандарда, норми и прописа из ове области.
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Ремонтни центар д.о.о.
Радничка 11, Ужице
Новембар, 2015.године

ИЗЈАВА

да је Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа, за општину
Чока, израђена у складу са Законом о ванредним ситуацијама (Службени Гласник РС,
бр.111/09, 92/11, 93/12) и Упутству о методологији за израду процене угрожености и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени Гласник РС, бр.
96/12) и да су примењени одговарајући прописи, правила и стандарди.

-

Ивана Туцовић, дипл.менаџер
безбедности

Лиценца за процену ризика у ванредним ситуацијама
-

Биљана Рајевац, дип.инж. маш.

Лиценца одговорног пројектанта,
Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара,
Лиценца за БЗНР
Душица Ристић, дипл.инж.тех.

Саветник за хемикалије,
Лиценца за БЗНР
-

Дејан Петровић, дипл.инж.електр.

-

Љубица Цвијовић, стр.инж.маш.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

-
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа је основни документ
за израду 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), а израђују је сви субјекти дефинисани Законом о ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 92/11).
Документ којим се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, могући
ефекти и последице, 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, заштите материјалних,
културних добара и животне средине, јесте процена угрожености.
Процене угрожености правних лица и привредних друштава обухватају објекте и
простор у њиховом власништву или на коришћењу и простор око тих објеката који може бити
угрожен елементарним непогодама и другим несрећама на постројењима у којима обављају
делатност, односно може узроковати негативне последице по ширу заједницу и околину у
случајевима прекида рада или значајнијих поремећаја у раду објеката критичне
инфраструктуре.
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Закони:
- Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр.11/09; 92/11, 93/12)
- Закон о министарствима ("Службени гласник РС", број 72/12)
- Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09)
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09, 72/09
и 43/11 - УС)
- Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10)
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник
РС", бр. 44/97, 45/85 и 18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)
- Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10)
- Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 - др. закон и 104/09)
- Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
- Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса
("Службени гласник РС", број 42/09);
Правилници:
- Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник РС",
број 82/12);
- Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса ("Службени гласник РС", број 41/10);
- Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса
(,,Службени гласник РС", број 18/12);

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

За израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, тумачење
резултата и предлагање мера заштите коришћена су документа законске регулативе, правна
акта и расположива документација.
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-

-

Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите
("Службени гласник РС", број 26/11);
Прописи из области садржаја и начина вођења Регистра привредних друштава и других
правних лица која рукују опасним материјама;
Прописи из области техничких норматива за планирање, изградњу и одржавање система
за узбуњивање;
Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде
извештаја о безбедности и плана заштите од удеса;
Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском (Сл. гл. РС. бр. 87/2011);
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (Сл.гл.РС
бр.92/10);
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (Сл.гл.РС бр.71/10);
Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове, за компримиране,
течне и под притиском растворене гасове ("Сл.лист СФРЈ" бр. 25/80, 9/86 и "Сл.лист СРЈ"
бр.21/94, 56/95 и "Сл.гл. РС" бр. 1/03 и Сл. гл. РС бр 71/2011 и 8/2012);
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/06 и 108/2006));
Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ" бр. 30/91);
Правилник о униформи и ознакам цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите ("Службени гласник РС", број 13/13);

Уредбе
- Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 8/11);
- Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС",
број 98/10);
- Уредба о спровођењу евакуације ("Службени гласник РС", број 22/11);
- Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 3/11);
- Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава Општи план за период од 2012.
до 2018. године ("Службени гласник РС", број 23/12)
- Женевске конвенције (Допунски протоколи од 8. јуна 1977) од члана 61. до члана 67.
- Севесо ИИ Директиве - 96/82/ЕЦ - 9. децембар 1996.

1) ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа,
ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална
добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или
отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово
ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан
режим рада;
2) систем заштите и спасавања је део система националне безбедности и интегрисани
облик управљања и организовања субјеката система заштите и спасавања на спровођењу
превентивних и оперативних мера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара
од последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући и мере опоравка од тих
последица;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА
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3) елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла,
проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке
кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни
наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија
заразних болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне
појаве већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или проузрокују штету већег
обима;
4) техничко-технолошка несрећа - удес је изненадни и неконтролисани догађај или низ
догађаја који је измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и
приликом поступања са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету,
преради, складиштењу и одлагању, као што су пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес у
друмском, речном, железничком и авио саобраћају, удес у рудницима и тунелима, застој рада
жичара за транспорт људи, рушење брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним
постројењима, акциденти при руковању радиоактивним и нуклеарним материјама; а чије
последице угрожавају безбедност и животе људи, материјална добра и животну средину;
5) катастрофа је елементарна непогода или друга несрећа и догађај који величином,
интензитетом и неочекиваношћу угрожава здравље и животе већег броја људи, материјална
добра и животну средину, а чији настанак није могуће спречити или отклонити редовним
деловањем надлежних служби, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, као и
несрећа настала ратним разарањем или тероризмом;
6) ванредни догађај је несрећа изазвана елементарном непогодом и другим несрећама, која
може да угрози здравље и животе људи и животну средину; а чије последице је могуће
спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби;
7) отпорност је способност друштва изложеног опасностима да се одупре, апсорбује, навикне
на опасности и опорави од опасности благовремено и на ефикасан начин, што подразумева и
очување и повраћај сопствених основних (суштинских) структура и функција;

10) Национална стратегија заштите и спасавања је документ којим се дефинишу и утврђују
национални механизми за координацију и програмске смернице за смањење ризика, заштиту
и отклањање последица од елементарних непогода и других несрећа;
11) систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања је скуп
капацитета неопходних за правовремено прикупљање података, детектовање удеса, њихову
анализу и израду прогноза, ширење информација значајних за упозоравање појединаца,
заједница и организација које могу бити угрожене неком опасношћу како би се припремили и
на време реаговали чиме се смањује вероватноћа настанка штете или губитака;
12) опасност је активност или стање, која може довести до губитка живота, повреде или
негативних утицаја на здравље људи и животну средину;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

8) ризик означава вероватноћу да ће се несрећа појавити у одређеном временском раздобљу,
околностима и са одређеним негативним последицама;
9) смањење ризика од катастрофа је стручно спровођење активности за смањење ризика
путем системских напора да се анализирају узрочни фактори катастрофа и да се њима управља
и, с тим у вези, исправно управља земљиштем и околином, смањи изложеност опасностима и
угроженост људи и имовине и унапређује укупна спремност за реаговање на ове догађаје;
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13) процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, стања
угрожености и последица, која могу потенцијално да угрозе животе и здравље људи, посао,
службу и животну средину;
14) спремност чине знање и капацитети које су развили субјекти система заштите и спасавања,
како би ефикасно предвидели, одговорили на утицаје и опоравили се од утицаја могућих,
предвиђених или тренутних опасности или стања;
15) превентивне мере заштите и спасавања, обухватају успостављање Националне
стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, процену ризика и угрожености од
елементарних непогода и других несрећа, мере при изградњи на трусном подручју или
изградњи објеката (бране, складишта, пумпне станице и др.) који могу угрозити животе људи и
материјална добра, изградњу одбрамбених насипа, обележавање места и процену ризика од
лавина, регулисање водотокова, противградну одбрану, разбијање леда на водотоковима,
изградњу потпорних зидова, противпожарне мере, мере којима се спречава експлозија убојних
средстава, неконтролисано ослобађање, изливање или растурање штетних или чврстих
хемијских, нуклеарних и радиоактивних материјала, откривање и прогнозирање развоја и
кретања атмосферских елементарних непогода, организовање система осматрања,
обавештавања и узбуњивања, епидемиолошке, ветеринарске и друге мере којима се
спречавају природне и техничке несреће или ублажава њихово дејство;
16) трагање и спасавање људи приликом саобраћајног удеса је систем мера и поступака који
се предузимају да би се пронашло место саобраћајног удеса, у друмском, речном, ваздушном
и железничком саобраћају, спасили људи који су повређени у удесу или чији су животи и
здравље угрожени услед удеса;
17) управљање ванредним ситуацијама представља усмеравање субјеката заштите и
спасавања у извршавању њихових обавеза и задатака;
18) координација је остваривање временске и просторне усклађености деловања свих
учесника у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама по етапама извршења задатака, као
и њихово правовремено информисање;

20) снаге заштите и спасавања су: штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне
заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска Србије, и субјекти чија је редовна
делатност заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна лица, Црвени крст
Србије, Горска служба спасавања Србије, и удружења која су оспособљена и опремљена за
заштиту и спасавање;
21) објекти и средства за заштиту и спасавање обухватају склоништа и друге заштитне
објекте, складишта, заштитну и спасилачку опрему и оруђа, опрему за оспособљавање и обуку,
превозна средства, телекомуникационе и алармне уређаје и друге материјале који се користе
за заштиту и спасавање;
22) средства помоћи су намирнице, питка вода, одећа, обућа, лекови и други предмети,
односно средства намењена угроженом и пострадалом становништву као помоћ ради
ублажавања последица елементарних непогода и других катастрофа;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

19) руковођење је усмеравање појединаца, делова система и система заштите и спасавања
према остваривању постављених циљева (извршна функција управљања);
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23) отклањање последица су све активности које се предузимају у току и после природне и
друге несреће ради хитне нормализације живота и спречавања ширења последица на подручју
на коме се несрећа догодила;
24) овлашћена правна лица су привредна друштва и друга правна лица којима је поверено
вршење послова од посебног интереса за Републику Србију у области телекомуникација,
рударства и енергетике, железничког транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије,
заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине,
водопривреде, шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања и ветерине;
25) оспособљена правна лица су привредна друштва и друга правна лица која су оспособљена
и опремљена за заштиту и спасавање, као што су комунална, грађевинска, водопривредна,
предузећа која газдују шумама, угоститељска, рударска и транспортна привредна друштва и
друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења, привредна
авијација, удружења, савези, друштва, и клубови из области ватрогаства, кинологије,
ронилаштва, наутике, алпинизма, спелеологије, радио-аматерства, Горска служба спасавања,
извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање;
26) лична, узајамна и колективна заштита је најмасовнији облик припремања и
организованог учешћа грађана у заштити и спасавању која обухвата мере и поступке њихове
непосредне заштите и спасавање у пословним и стамбеним зградама, другим објектима и
местима где живе и раде;
27) мере цивилне заштите представљају планске и организоване радње и поступке које
припремају и спроводе сви субјекти система заштите и спасавања у Републици Србији, ради
заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности и последица елементарних
непогода и других несрећа;

29) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, као део мера
цивилне заштите, представљају организовано учешће људства и средстава у заштити и
спасавању становништва и материјалних добара, извршавање задатака привредних друштава и
других правних лица и појединаца у спасавању угроженог становништва и материјалних
добара (евакуација, збрињавање, пружање прве, медицинске помоћи и др.) уз процену
потребе за тражење помоћи Војске Србије или међународне помоћи и предузимање других
мера на спречавању или ублажавању последица елементарних непогода и других несрећа;
30) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и
других несрећа, као део мера цивилне заштите, обухватају радње којима се стварају услови за
нормалан живот и рад на угроженом подручју, прикупљање података, процену и утврђивање
висине настале штете, организовање прикупљања и расподеле помоћи и друге мере којима се
ублажавају или отклањају непосредне последице од елементарних непогода и других несрећа;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

28) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других
несрећа, као део мера цивилне заштите, обухватају прикупљање података о наступајућој
елементарној непогоди и другој несрећи са проценом њеног дејства и могућих последица,
обавештавање и узбуњивање становништва и државних органа, активирање штабова за
ванредне ситуације, мобилизацију јединица цивилне заштите и материјалних средстава,
распоређивање људства и технике на најугроженија подручја, планирање учешћа полиције,
Војске Србије и других снага, посебне мере физичког обезбеђења потенцијално угрожених
објеката, регулисање саобраћаја на угроженим подручјима и друге мере;

31) узбуњивање је обавештавање о непосредно наступајућој или насталој опасности;
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32) евакуација је планско, организовано и привремено премештање људи, животиња,
материјалних и културних добара, државних органа, привредних друштава и других правних
лица са угрожене територије на територију одређену Планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, на којој не постоји опасност и која пружа услове за живот и заштиту;
33) склониште је двонаменски или посебан грађевински објекат намењен првенствено за
заштиту становништва од елементарних непогода и других несрећа, а граде се породична,
кућна и блоковска склоништа;
34) збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним
ситуацијама обухвата пружање хитног смештаја, здравствену заштиту, снабдевање храном и
пијаћом водом, спајање раздвојених породица, психолошку подршку и стварање других услова
за живот;
35) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом подразумева
спровођење заштите и спасавања људи и материјалних добара који могу бити угрожени
поплавама изазваним изливањем река из корита, бујичним водама, леденим баријерама,
подземним водама, као и оштећењем или рушењем брана, насипа, јаловина и других
водозаштитних објеката и других несрећа на води и под водом;
36) неексплодирана убојна средства (НУС) су заостала експлозивна средства и остаци из рата,
припремљена за коришћење или коришћена, са или без упаљача, испаљена, избачена,
поринута, лансирана, напуштена или одбачена, а нису експлодирала, као и средства заостала
после експлозија складишта убојних средстава, одбачена и убојна средства из нелегалног
поседа. НУС у смислу овог закона не сматрају се неексплодиране импровизоване
диверзантско-терористичке направе;
37) асанација терена састоји се од предузимања санитарно-хигијенских и санитарно –
техничких мера на терену, у насељу и објектима, у циљу спречавања ширења заразних
болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална добра;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

38) опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне
карактеристике.
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1. УВОД

28

Изјава послодавца о сагласности

У циљу квалитетнијег и потпунијег поступка процене за потребе израде Процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа, послодавац представник
Општине Чока даје

Изјаву

Општина Чока
16.11.2015.
__________________________
Одговорно лице

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Да је у потпуности сагласан са свим наведеним чињеницама, прикупљеним у току
спровођења поступка процене угрожености у Општини Чока, које се односе на опште
податке потребне и коришћене у току израде документације.
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Информације о техничкој и другој документацији коришћеној у изради плана
1.
2.
3.
4.

Просторни план општине Чока
Стратегија одрживог развоја општине Чока
План генералне регулације градског насеља Чока
Оперативни план одбране од поплава општине Чока

Циљеви које треба остварити израдом процене угожености

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Главни циљ израде процене угрожености је израда плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, који се израђује на основу процене.
Израдом процене утврђују се потенцијалне опасности, од елементарних
непогода и других несрећа, које могу да угрозе становништво одређеног подручја и
запослене у привредном друштву, како би се утврдиле превентивне мере, као и
деловање у време и након ванредне ситуације.
Идентификују се извори могућег угрожавања, сагледавају могуће последице,
потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа.
План заштите и спасавања има за циљ упознавање особља са најосновнијим
поступцима који се морају предузети у циљу спречавања настанка акцидентних
ситуација или амортизовање њихових последица на најбржи и најбезбеднији начин,
како би се сачували животи и здравље, као и материјална добра која запослени
користе.
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ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

2. ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
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2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Општина Чока лежи на левој обали реке Тисе на северном делу АП Војводине у
Републици Србији. Налази се 180 км северно од Београда и 100 км од Новог Сада, 170
км западно од Темишвара и 60 км јужно од Сегедина. Територија чоканске општине
граничи се са територијама четири општине: са Новим Кнежевцем на северу,
Кикиндом на истоку, Сентом и Адом на западу. На истоку једним делом избија на
државну границу према Румунији.

Слика бр.1.Границе Чоке

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Територија општине има површину од 321 км2. Чоканску општину сачињавају осам
насеља.

Слика бр.2.Насеља
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То су: Чока, Остојићево, Падеј, Санад, Јазово, Врбица, Црна Бара и Банатски Моноштор.
Чока као највеће насеље представља центар општине, док су остала насеља руралног
карактера и имају статус насеља – локалне (месне) заједнице.
Чока припада категорији градских центара са развијеном структуром услуга. Насеље
има дефинисано грађевинско подручје, површине погодне за радне зоне, добру
саобраћајну повезаност са окружењем (три државна пута I реда аутопут Е-75, бр.22.1 и
бр. 3, државни пут II реда бр. 129), као и канал ДТД – пловни пут) и могућност изградње
пратећих садржаја уз саобраћајне капацитете, изграђене здравствене, угоститељске
капацитете, спортске терене и непокретна културна добра – споменике културе.
Спратност на територији општине није велика. Највише стамбене зграде имају четири
спрата.
Насеља Црна Бара, Банатски Моноштор, Јазово, Остојићево, Падеј, Санад и Врбица,
такође имају дефинисане грађевинска подручја и што је најважније добро сировинско
залеђе. Концепцију њиховог развоја у планском периоду треба усмерити ка
активирању локалних развојних потенцијала заснованих на домаћинству – газдинству,
као основној производној и социо-културној категорији на селу. Такође, треба радити
на промени у привредној структури села и развоју непољопривредних активности, при
чему не сме да се угрози пољопривредни потенцијал.
У погледу будућег развоја насеља и њиховог функционалног повезивања, неопходно је
обезбедити повезивање насеља на принципима одрживог развоја уз максимално
очување и заштиту животне средине. У том смислу потребно је усмерити даљи развој
центара заједнице насеља тако да они буду носиоци развоја и организације мреже
пружања услуга за задовољавање разноврсних потреба становништва, али и основни
покретач трансформације околних насеља.
Из тих разлога, у општини Чока ће у погледу међусобне функционалне организације и
даље постојати три типа насеља:

- Насеље, локална заједница са развијеним центром: Остојићево, као насеље које
поред унутрашњих имају развијене и спољне функције према насељима са
неразвијеним центром (насељу Остојићево гравитира насеље Јазово);
- Локални центар (насеље Чока) - поред унутрашњих има развијене и спољне функције
према осталим насељима.
Насеља Црна Бара, Банатски Моноштор, Јазово, Остојићево, Падеј, Санад и Врбица,
као локалне заједнице гравитирају ка локалном центру и функционално су повезана
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- Насеља, локалне заједнице са неразвијеним центром (Црна Бара, Банатски
Моноштор, Јазово, Падеј, Санад и Врбица,) као пољопривредна насеља, са
минималном потребном опремљеношћу јавним услугама и службама, без спољних
функција према суседним селима;
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са њим. Развојем саобраћајне и техничке инфраструктуре, као и компатибилних јавних
садржаја, у складу са потребама и економском подршком, у наредном периоду треба
подстицати полицентричан и функционално умрежен развој сва три насеља Општине.
Шире посматрано, општина Чока се налази у функционалном урбаном подручју (ФУП)
националног значаја са центром у Кикинди, са којим има релативно добре везе. Утицај
Кикинде се огледа у административном смислу, интеракцијама у терцијалном сектору
и кроз повезаност привреде и инфраструктуре.
Табела бр. 1 Дистрибуција јавних служби по насељима (I део)

Социјална заштита
1. Дечија установа
2. Центар за социјални рад
3. Дневни центар
4. Геронтолошки дом
Образовање
1. Предшколоско
образовање
2. Подручна школа
3. Основна школа
4. Средња школа
Здравствена заштита
1. Амбуланта, здр.станица
2. Дом здравља
3. Апотека
4. Ветеринарска станица
Култура
1. Библиотека
2. Дом културе
3. Музеј
4. Галерија и изложбени
простор
5. Народни универзитет
Физичка култура
1.Уређени спортски терени
2. Уређ. и опремљени
спортски терени

Општински
центар

Насеље са
развијеним
центр.

Чока

Остојићево

Црна
Бара

Бачки
Моноштор

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примарна сеоска
насеља

+
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Врста јавне службе
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Врста јавне службе

Примарна сеоска насеља
Падеј
Санад

Јазово
Социјална заштита
1. Дечија установа
2. Центар за социјални рад
3. Дневни центар
4. Геронтолошки дом
Образовање
1. Предшколоско
образовање
2. Подручна школа
3. Основна школа
4. Средња школа
Здравствена заштита
1. Амбуланта, здр.станица
2. Дом здравља
3. Апотека
4. Ветеринарска станица
Култура
1. Библиотека
+
2. Дом културе
+
3. Музеј
4. Галерија и изложбени
простор
5. Народни универзитет
Физичка култура
1.Уређени спортски
+
терени
2. Уређ. и опремљени
спортски терени

+

+

Врбица

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

За задовољавање потреба вишег реда, као што су: високо специјализовано здравство,
високо и специјално образовање, извесни садржаји у области културе и спорта,
општина Чока гравитира ка Новом Саду (центру међународног значаја) и
Београду(центру у категорији европских МЕГА-3 градова).
На бржи развој Општине и насеља велики утицај могу имати активности на тему
регионалне и шире прекограничне сарадње Србија - Мађарска, потенцирањем
еколошки очуване средине, производњи здравствено безбедне хране, развојем
одрживог туризма и конкурисањем у међународним и европским фондовима за
финанасирање. На територији општине постоји аутобуска и железничка станица.
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Табела бр. 2 Дистрибуција јавних служби по насељима (II део)
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Депоније
Комунални отпад са територије општине Чока ће се до изградње регионалне депоније
на територији Града Суботице, привремено одлагати на постојећој локацији
општинске депоније за одлагање комуналног отпада, где се отпад одлаже од 1996.
године, на кат парцели 3132 КО Чока, локалитет «Велики Рит». Локалитет је
привременог карактера и на њему се одлаже чврсти и течни отпад а такође и опасан
отпад. На предметном локалитету честа су паљења смећа, како спонтана тако и
неспонтана, чиме је индиректно угрожен ваздух услед емисије метана и диоксина који
су веома штетни по људско здравље.
У складу са Законом о управљању отпадом, могуће је да одлагање комуналног отпада
на овом локалитету до изградње регионалне депоније уз обавезу да се за ову локацију
надлежном органу достави радни план постројења (депоније), са програмом мера и
динамиком прилагођавања рада постројења (депоније) и пројекат санације и
затварања.
На територији општине Чока идентификоване су неуређене депоније на следећим
локалитетима: КО Падеј (кат. парцеле бр 3188/1 и 3188/2), КО Санад (кат. парцеле бр
1071/3), КО Остојићево (кат. парцеле бр 1486/28), КО Јазово (кат. парцеле бр. 1617/1),
КО Врбица (кат. парцеле бр. 1134/3), КО Црна Бара (кат. парцеле бр. 1813 и 2260) које је
неопходно санитати и рекултивисати.
Регионалним планом управљања отпадом, није предвиђена изградња трансфер
станице на територији Општине.

Законом о управљању отпадом и Стратегијом управљања отпадом за период 2010.2019. године,утврђено је да је Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада,
место на које грађани доносе материјал погодан за рециклажу, кабасте предмете
(намештај, бела техника), баштенски отпад, а за чију локацију је обавезно да локалне
самоуправе донесу одлуку.
У оквиру Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада одлагаће се потпуно
сортирани отпад по врстама у, за то предвиђене контејнере, и то врсте утврђене
Регионалним планом управљања отпадом: корисне компоненте комуналног отпада
(папир, стакло, пластика, метални отпад), кабасти отпад, опасан отпад из домаћинства
и грађевински отпад из домаћинства у количини мањој од 1 m3. Отпад се на локацији
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На територији општине Чока предвиђена је изградња рециклажног дворишта на
кат.парцели бр. 3132 КО Чока. Парцела се налази ван грађевинског подручја насеља и у
државном је власништву.
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Центра може складиштити најдуже 6 месеци, изузимајући биодеградабилни отпад који
се може складиштити највише 7 дана и то у затвореним условима.
Третман отпада животињског порекла
У погледу решавања проблематике третмана отпада животињског порекла, Закон о
ветеринарству прописује систем који обухвата обавезе локалне самоуправе као и
свакога ко својим радом ствара отпад животињског порекла.
Предвиђено је прикупљање ветеринарских и санитарних отпадака у кругу планиране
локације рециклажног дворишта на кат. парцели 3132 КО Чока. За ту сврху предвиђа се
постављање расхладних контејнера, одакле се одвозе на даљу прераду.
У изузетним случајевима лешеви животиња се закопавају или спаљују на сточном
гробљу или јами гробници.
Постојећу локацију сточног гробља/јаме гробнице је потребно уредити у складу са
важећом подзаконском регулативом и применити техничке мере заштите у планском
периоду приликом санације и рекултивације.
Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода
Површинске воде, природни и вештачки водотокови изложени су перманентној
деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде
морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Чоке развијаће се
сепарациони канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне
воде, а посебно атмосферске отпадне воде.
Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација
урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван
територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Канализациони
системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и
органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо
са развојем система водоснабдевања.

У наредном периоду следи изградња канализационе мреже у Чоки, као и почетак
изградње у осталим насељима општине. Обзиром да у осталим насељима општине не
постоји изграђена јавна канализациона мрежа, иста ни не може да се гради без
започињања активности на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода,
како је дефинисано водопривредном основом.
Мања насеља, туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем одвођења
отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање.
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Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима. Зависно од
врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз
предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и
атмосферском отпадном водом.
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У насељима општине Чока, постојећа мрежа отворених канала ће се ширити у складу са
потребама, са уливима у најближе потоке путем уређених испуста који су осигурани од
ерозије и који не залазе у протицајни профил канала (потока). За атмосферске отпадне
воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе исл.), предвидети
одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у третираној води
не сме бити већи од 0,1 mg/l, а суспендованих материја од 30 mg/l.
У случају да се у неки од канала у склопу система за одводњавање предвиђа упуштање
атмосферских вода прикупљених са било које површине, потребно је имати у виду да
се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке које морају бити
пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пливајући предмети,
амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља, и течности за моторе и сл.) ради
обезбеђења II класе квалитета воде у каналу односно крајњем реципијенту.
Атмосферске и отпадне воде сакупљати постојећом већ изграђеном канализацијом
мешовитог типа. Уколико на неким подручјима не постоји изграђена канализација или
она није сепаратног типа потребно је предвидети изградњу колектора у којем би се
посебно одводиле отпадне воде.

Рељеф општине Чока одликује се свим оним елементима, који су карактеристични
за рељеф северног Баната. То је равничарско земљиште са малим висинским
разликама. Апсолутне висине се крећу од 78 м до 84 метра. Основни правац
нагнутости терена је од севера ка југу, односно правцу отицања Тисе.
Најзначајније површине захватају разни типови чернозема 34.18%, међу којима
преовлађује чернозем са знацима оглејавања у лесу који самостално обухвата 22.40%
целокупне територије општине Чока. Генерално гледано черноземи спадају у
најплоднија земљишта са највећим производним потенцијалима, са значајним
учешћем хумуса у површинском делу и са одличним водним и ваздушним режимом,
као и добрим механичким саставом. Ипак, чернозем са знацима оглејавања у лесу не
спада у врхунске врсте чернозема. Налази се на лесним терасама и платонима, а
настаје деловањем подземних вода. Земљишта у типу чернозема захватају највеће
површине, производна
вредност ових земљишта је веома висока, а већина
педолошких творевина чернозема даје уједначене пољопривредне приносе уз
присуство оптималне влажности у земљишту. Слатинаста земљишта (тешке ритске
црнице и смонице) су хидроморфне структуре и налазе се на контакту алувијалне
равни и лесне терасе. Производна вредност ових земљишта је знатно мања у односу на
земљишта типа чернозема. Слатинаста земљишта захтевају елиминацију штетног
дејства површинских и подземних вода. Алувијум различитог механичког састава
налази се у самом приобаљу Тисе и под директним је утицајем водног режима реке
Тисе.
На овом равничарском терену можемо издвојити две основне целине, које се
међусобно битно разликују. То су лесна тераса и алувијална раван.
Лесна тераса
Лесна тераса у општини је део велике, северно–банатске и новокнежевачке лесне
терасе, која у овом делу има острвски изглед. Лесно острво је настало флувијалним
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Карта 1. Геоморфолошка карташоканске општине и ближе околине (Бугарски)
Подземне воде
Површина општине Чоке састоји се од водопропусног земљишта. Кроз такво земљиште
вода понире до првог водонепропусног, глиновитог слоја. Акумулирањем воде испод
топографске површине, ствара се слој подземне воде, први издан. Дубина првог
издана није свуда иста, јер водонепропусни слојеви глине налазе на различитим
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радом река: Тисе и Златице. Његову западну границу чини алувијална раван Тисе, а
према југу и југоистоку ограничено је алувијалном равни Златице. Са истока и севера
ограничено је нижим земљиштем са просечном надморском висином од 79 метара,
која личи на долину неког старог водотока.
На територији општине Чока разуђеност лесне терасе је доста велика. Та разуђеност
резултат је деловања бочне ерозије реке Тисе и Златице. Бочно деловање реке Тисе
нарочито је изражено на западном делу лесне терасе. На тим местима лесна тераса је
више редуцирана и повијена према истоку у облику лукова. Насупрот томе лесна
тераса је на неким местима истурена у виду лесних ртова према западу и доста је
приближена Тиси.
Алувијална раван
Алувијална раван Тисе на територији општине Чоке прати њен ток у правцу север – југ
на дужини од 6 км. Њену западну границу представља ток Тисе, источну лесна тераса
од које је одвојена одсеком 3 до 5 метара. Ширина алувијалне равни је различита. У
делу између Мртве Тисе и железничке пруге Чока – Сента је врло уска, ту је само
неколико стотина метара. Алувијална раван између Чоке и Остојићева је дубље зашла у
лесну терасу. Надморска висина алувијалне равни креће се од 77 до 78 метара.
Алувијалне равни не представљају значајне пољопривредне површине, јер у њима
подземне воде веома су близу топографској површини и постоји опасност од поплава у
пролећним месецима. Алувијалне равни се користе за испашу стоке.
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дубинама. На лесној тераси је на већој, а у алувијалним равнима на мањој дубини.
Мерењем више бунара на деловима лесне терасе, утврђено је да се ниво воде у њима
налази на дубини од 4 до 4,2 метара.

Реке
Највећи хидрографски објект у општини Чоке је река Тиса и Златица. Река Тиса тече
западном периферијом општине. У дужини од 6 км представља природну границу
према катастарској општини Сента. Ширина Тисе на овом делу није свуда иста. Најужи
део њеног тока је код сенћанског моста, где јој ширина при ниском водостају износи 90
до 100 метара. Ширина Тисе при средњем водостају креће се од 150 до 200 метара.
Златица је лева притока Тисе. Река Златица тече југоисточном и јужном периферијом
општине. На територији војвођанског дела Баната улази на 3,6 км источно од Врбице.
Њена дужина тока од државне границе па до ушћа у Тису код Падеја је 34 км.
Језера
Правих језера у општини нема. Веће језеро је Мртва Тиса, налази се између Чоке и
Санада. Настало је пресецањем меандра 1823. године. Ово језеро се налази у фази
изумирања. Оно сада представља прелазни облик између језера и баре. Постоји и
једно вештачко језеро. То је велики рибњак, чији басен се налази у једном делу
некадашњег великог меандра који опкољава Јазово. Мочварног земљишта има мало.
Заступљена су само у алувијалним равнима Тисе и Златице.
2.3.

МЕТЕОРОЛОШКО-КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Климатске прилике у околини Чоке не могу се посматрати локално, него у оквиру
ширег простора. Банат се налази у средишњем делу умереног топлотног појаса и
представља део Панонске низије. Због велике удаљености Баната од Атланског океана
и Средоземног мора, у њему се незнатно осећају маритимни утицаји. Истовремено је
планинским венцем Карпата изолован од директних продора хладних, континенталних
маса са истока и севера. Глобално гледано, клима Баната је пре свега резултат смене
циклона и антициклона, који доноси топло и суво време.

Према подацима средњих месечних температура ваздуха по појединим годинама,
излази да је јул најтоплији месец у години. Вредност средње јулске температуре за
читав период је 21,9˚С. Највиша средња јулска температура од 24,5˚С забележена 1994
године. Најниже средње месечне температуре се јављају у јануару. Његова средња
температурна вредност је 0,0˚С. У посматраном периоду најнижу средњу месечну
температуру такође је имао јануар 1985. године са -5,5˚С. Средња годишња
температура ваздуха у околини хатара Чоке је 11,3˚С. Вегетациони период траје од
почетка априла до краја септембра. Просечна температура ваздуха за време
вегетационог периода износи 18,2˚С.
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Температура ваздуха
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Графикон 1. Кретање средњих месечних температура (˚Ц) за метеоролошку
станицу Сента од 1976. до 2005. године

Графикон 2. Ружа ветрова за метеоролошку станицу Сента у периоду 19962005.година
Падавине
Падавине су веома важан климатски елемент. Недостатак падавина изазива велике
проблеме код биљног и животињског света. Пошто се територија Чоке налази у
североисточном делу Војводине, она због тога спада у најсушније делове Покрајине. То
показују и следећи подаци: у Сенти, западније од Чоке, годишње падне око 573,6 мм
талога, у Црној Бари 563,4 мм, а у Кикинди, источније од Чоке падне 547,2 мм.
Просечна годишња висина падавина износи 563,4 мм. Расподела падавина по
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Ветрови
У околини Чоке ветрови се јављају из свих праваца, што је карактеристично и за читаву
Војводину. Преовлађујући ветрови дувају из северозападног и југоисточног правца.
Ветрови из северозападног квадранта показују највећу учесталост у топлијем делу
године, дакле од маја до новембра. Они са Атлантика доносе влажне ваздушне масе, у
вези са тим и појаву облачности и излучивања падавина. Њега смењује југоисточни
ветар – кошава, који има највећу учесталост појављивања од новембра до маја,
односно у хладнијем делу године. За ово подручје карактеристичан је и ветар из
северног квадранта – северац. Он дува током зимских дана и доноси хладно и суво
време. Највећи број тишина се јавља крајем лета, у месецима јули, август и септембар.
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месецима је прилично уједначена, што значи нема изразито кишних и изразито сушних
месеци.
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Графикон 3. Кретање средњих месечних количина падавина (мм) у Црној Бари у
периоду 1993–2005. године
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Табела бр. 3 Климатски подаци измерени на станици у Кикинди /ваздушни притисак, температура
год

Ваздушни притисак ( mb )
7

14

21

Температуре ваздуха (°С) – 5 цм
ср

Екстреми

макс

мин

амп

7

7

14

21

ср

макс

мин

1.007,50

1.007,00 1.007,30 1.007,30

16,30

6,90

9,40

4,60

8,70

15,40

10,70

11,40

36,40

-14,70

2005

1007,7

1.007,40 1.007,70 1.007,60

15,60

6,20

9,40

3,70

8,20

14,70

10,10

10,80

34,90

-24,50

2006

1.008,50

1.008,10 1.008,40 1.008,30

16,70

7,00

9,60

4,60

9,00

15,80

10,90

11,70

35,10

-14,70

2007

1.007,40

1.006,80 1.007,00 1.007,10

18,00

7,70

10,30

6,00

9,60

17,00

11,80

12,40

40,00

-7,20

2008

1.007,40

1.006,90 1.007,10 1.007,10

18,10

7,60

10,50

5,80

9,70

17,10

11,90

12,60

38,00

-12,10

2009

1.005,70

1.005,10 1.005,40 1.005,40

17,90

7,70

10,20

6,00

9,80

16,90

11,70

12,60

35,90

-16,90

2010

1.004,30

1.003,90 1.004,30 1.004,20

16,40

7,30

9,10

5,80

9,30

15,40

10,90

11,60

35,70

-14,50

2011

1.009,10

1.008,60 1.008,80 1.008,80

17,00

6,70

10,30

5,00

8,90

16,00

10,90

11,70

36,40

-10,90

2012

1.007,00

1.006,30 1.006,60 1.006,60

17,90

6,90

11,00

5,40

9,20

16,90

11,50

12,30

39,10

-25,70

2013

1.006,00

1.005,60 1.005,90 1.005,80

17,40

7,60

9,90

6,20

9,70

16,50

11,50

12,30

37,70

-10,40

2004 2013

1.007,06

1.006,57 1.006,85 1.006,82

17,13

7,16

9,97

5,31

9,21

16,17

11,19

11,94

36,92

-15,16

Ваздушни притисак (mb) - средњи притисак по терминима
Температура ваздуха (°C) - температура ваздуха
Екстреми
- максимална и минимална температура ваздуха
7 14 21
- термини осматрања
мах
- максимална вредност
мин
- минимална вредност
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Табела бр. 4 Климатски подаци измерени на станици у Кикинди/напон водене паре, релативна влажност, ветар/

Напон водене паре ( mb )

Релативна влажност (%)

Ветар (м/с)

7

14

21

Ср

7

14

21

ср

ср

>6Б

>8Б

2004

10,60

10,90

10,90

10,8

85

61

78

75

3,00

104

13

2005

10,70

11,00

11,20

11,00

86

62

81

76

2,90

63

4

2006

11,00

11,10

11,30

11,20

86

60

79

75

3,20

89

8

2007

10,90

10,90

11,20

11,00

83

57

76

72

3,20

103

10

2008

10,80

10,80

11,10

10,90

83

55

75

71

3,30

113

15

2009

10,90

10,90

11,10

11,00

82

56

75

71

3,30

112

12

2010

11,40

11,70

11,90

11,70

86

63

82

77

3,00

95

7

2011

10,40

10,50

10,80

10,60

82

57

76

72

2,70

82

8

2012

10,40

10,30

10,50

10,4

79

53

71

68

2,90

84

9

2013

10,90

10,90

11,20

11

83

59

78

73

2,90

64

6

2004 2013

10,80

10,90

11,12

10,96

83,50

58,30

77,10

73,00

3,04

90,90

9,20

амп - амплитуда вредности (мах-мин)
ср
- средња вредност
>6Б
- ветар јачи од 6 Бофора
>8Б
- ветар јачи од 8 Бофора
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Табела бр. 5. Климатски подаци измерени н станици у Кикинди /временске прилике/

Инсолација
(h)

Облачност

Падавине

7

14

21

ср

сума

макс

2004

2166,50

5,90

6,60

4,80

5,80

648,50

34,90

2005

2168,40

5,90

6,40

4,70

5,70

703,60

39,50

2006

2196,90

5,70

6,60

4,90

5,70

503,10

26,20

2007

2413,30

5,50

6,10

4,60

5,40

709,90

40,70

2008

2309,00

5,60

6,20

4,90

5,50

489,10

51,50

2009

2279,70

5,80

6,50

4,90

5,70

558,70

47,80

2010

2011,10

6,10

6,70

5,50

6,10

1023,80

90,10

2011

2367,90

5,40

5,80

4,80

5,30

377,80

23,80

2012

2508,30

5,10

5,60

4,50

5,10

448,80

32,5

2013

2150,30

5,90

6,40

5,00

5,70

614,80

28,30

2004 2013

2257,14

5,69

6,29

4,86

5,60

607,81

41,53
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Табела бр. 6. Климатски подаци измерени на станици у Кикинди/временске прилике/
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2.4. СТАНОВНИШТВО
У општини Чока у осам насељених места живи 11.388 становника, што је мање за 2.444
него 2002. године када је било 13.832.
МЕСТО

Попис 1953.

Попис 2002.>

Попис 2011.

Банатски Моноштор

476

135

102

Врбица

1.363

404

236

Јазово

1.887

978

744

Остојићево

4.265

2.829

2.328

Падеј

4.610

2.889

2.375

Санад

1.917

1.312

1.147

Црна Бара

1.025

568

437

Чока

4.342*

4.720

4.019

СВЕГА:

19.885

13.832

11.388

Табела бр.7 Попис становништва

Табела бр.8 Становништво према полу
Становништво према полу
Чока
Укупно

Укупно

Мушкарци

Жене

11398

5680

5718
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Према овим првим резултатима пописа, у Чоки се број житеља смањио највише у односу на
остале општине у Севернобанатском управном округу и тај индекс износи 82,3% у односу на
2002. годину.
Градска месна заједница Чока највећи број становника имала је по попису 1981. године када је
у њој живело 5.414 становника.
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Врбица

Јазово

Остојићево

Падеј

Санад

Црна Бара

0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

7579

8084

85 и
више

С

102

4

6

8

3

2

4

11

9

7

4

9

10

2

7

5

5

5

1

83

М

60

2

4

7

2

1

2

7

7

4

1

5

5

0

3

3

2

4

1

46

Ж
С
М
Ж
С
М
Ж
С
М
Ж
С
М
Ж
С
М
Ж
С
М

42
238
117
121
742
377
365
2324
1160
1164
2376
1183
1193
1151
592
559
437
235

2
2
1
1
35
16
19
85
41
44
77
38
39
51
23
28
10
7

Ж

202

3

2
1
1
6
14 14
5
7
8
1
7
6
45 41 52
24 15 31
21 26 21
122 124 131
65 63 67
57 61 64
108 104 156
64 53 85
44 51 71
66 51 72
34 26 41
32 25 31
15 29 25
8
17 17
7
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8

1
2
4
2
8
9
10 12
6
5
5
7
2
4
5
5
33 40 39 51
19 22 26 23
14 18 13 28
141 116 110 142
73 65 52 83
68 51 58 59
159 110 149 125
86 67 84 65
73 43 65 60
90 60 62 72
53 35 37 39
37 25 25 33
26 29 18 26
16 16
8
12

3
10
5
5
41
26
15
155
79
76
160
71
89
76
43
33
30
16

3
4
14 26
10 14
4
12
59 39
27 28
32 11
202 181
119 86
83 95
203 188
108 100
95 88
87 91
48 51
39 40
42 33
22 25

5
26
12
14
60
30
30
207
110
97
174
87
87
93
52
41
29
14

2
4
2
3
17 23 18 15
6
10
6
5
11 13 12 10
56 46 43 35
28 17 20 13
28 29 23 22
189 113 128 97
96 55 48 38
93 58 80 59
182 144 127 121
92 57 58 43
90 87 69 78
84 55 47 42
41 21 15 17
43 34 32 25
24 29 28 23
12 12 10 10

1
10
3
7
17
5
12
57
14
43
56
13
43
31
9
22
18
11

0
4
2
2
10
7
3
24
6
18
33
12
21
21
7
14
3
2

37
205
98
107
598
304
294
1920
951
969
1997
985
1012
935
482
453
363
190

10

14

20

15

12

7

1

173

13

10

14

8

17

18

13

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Банатски
Моноштор

Укупно

Пол

Регион

Старост

Пунолетно
становништв
о

Табела бр. 9 Старосна структура становништ
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2.5.

СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

Од укупног броја становника, према евиденцији, на територији општине има
1512 запослен лица, од чега су 673 жене, док незапослених има 1267, од чега су жене
620. Пензионера има 2793.
На територији општине, према подацима Центра за социјални рад, има 2372
лица са посебним потребама. Податке о броју трудница, мајки са децом до 15 година,
као и болесним лицима немамо.

Табела бр. 10 Социјална структура становништва

Запослени

2.6.

Незапослени

Пензионери

Лица са
посебним
потребама

укупно

жене

укупно

жене

укупно

укупно

1512

673

1267

620

2793

2372

МАТЕРИЈАЛНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

На подручју општине Чока за непокретна културна добра утврђени су споменици
културе и то сакрални објекти у насељима Остојићево, Санад и Црна Бара (укупно
четири споменика културе) и то:
Остојићево
1. Српска православна црква, к.п. број 924, К.О. Остојићево.

1. Српска православна црква, к.п. број 197, К.О. Санад;
2. Римокатоличка црква, к.п. број 387, К.О. Санад.
Црна Бара
1. Православна капела на гробљу, к.п. број 1951/1 К.О. Црна Бара.
Истражено је осам археолошких налазишта, која су сконцентрисана ближе реци Тиси и
углавном представљају некрополе, појединачне гробове и остатке насеља
(праисторија, Сармати, Авари). Археолошка налазишта су:

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Санад

49

Чока
1. Вујана хумка, праисторија (неолит, потиска култура), к.п.бр. 2466, 2467, К.О. Чока;
2. Аварски гробови, циглана;
3. Мајур, средњовековна некропола;
4. Кремењак, праисторија (неолит);
Остојићево
1. Хумка над Кером, праисторија, к.п. број 2141/1-3, 2142/1, 2143,2145, 2146/1-8
К.О. Остојићево;
2. Циглана Братство, сарматска некропола и појединачни аварски гробови, к.п. број
2311/1-5,2312/1-2, 2314, 2315, 2316, К.О. Остојићево;
3. Словенско и сарматско насеље, к.п. број 2416, 2423/1-6, К.О. Остојићево;
Падеј
1. Падеј Циглана.
Поред тога, евидентирано је и осамнаест добара која уживају претходну заштиту која
се налазе у Јазову, Остојићеву, Санаду, Падеју и Црној Бари и то су:
Јазово
1. Римокатоличка црква, к.п. број 497, К.О. Јазово.
Остојићево
1. Римокатоличка црква, к.п. број 924, К.О. Остојићево;
2. Јеванђелистичка црква, к.п. број 617, К.О. Остојићево.

Санад
1. Православна водица на улазу у село, к.п. 1805/1, К.О. Санад;
2. Капела на католичком гробљу, к.п. број 817 К.О. Санад.
Црна Бара
1. Мост са девет грла, к.п. број 1249/2, К.О. Црна Бара;
2. Православна црква, к.п. број 486, К.О. Црна Бара;
3. Католичка црква, к.п. број 145, К.О. Црна Бара;
4. Пумпа поред Златице, к.п. број 1244/2, К.О. Црна Бара.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Падеј
1. Зграда месне заједнице, к.п. број 1/1, К.О. Падеј;
2. Римокатоличка црква, к.п. број 890, К.О. Падеј;
3. Српска православна црква, к.п. број 1705, К.О. Падеј;
4. Чарда на прелазу код Тисе, к.п. број 8049, К.О. Падеј;
5. Пумпа на ушћу Тисе, к.п. број 8048, К.О. Падеј;
6. Пумпа поред канала, к.п. број 8075, К.О. Падеј;
7. Пумпа поред канала, к.п. број 8069, К.О. Падеј ;
8. Каштел Шулхоф, к.п. број 7528, К.О. Падеј;
9. Циглана, К.О. Падеј.
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Веома значајно за ово подручје је што је цело насеље Банатски Моноштор
евидентирано као просторна (рурална) целина под претходном заштитом. Према
писаним изворима, Банатски Моноштор је једно од најстаријих насеља у овом делу.
Садашње село настало је на прекретници XVIII и XIX века, на ивици огромних пашњака.
Основа села је збијена, куће су окренуте лицем према улици, основа им је троделна,
кровови су двоводни покривени бибер или фалцованим црепом. У двориштима су
очувани стари и ретки примери економских зграда. У центру села је општинска зграда
која је изграђена почетком XX века, по принципима сеоских управних објеката. На
улазу у село је скромна капела, зидана од набоја са дрвеним звоником.
Стари дворац
Градња дворца је започета половином XIX века. Зграда је једноспратна, у основи је
симетричног распореда основних маса, подужно оријентисана са главним улазом на
предњој фасади (окренутој према Потиској улици). Постоје два једнака бочна и
највећи, централни ризалит. Зграда дворца у Чоки доминира широким и простаним
улицама ове северно-банатске варошице. Окружује га пространи, некада брижљиво
негован парк. Парк је заједнно са дворцем до 1960. године био ограђен металном
оградом и представљао је својеврстан "забрањени град" за све Чокане.

У општини Чока од установа културе постоји само Културно образовни центар „Чока“,
који организује културна дешавања у општини, окупља сва културна друштва и у оквиру
Центра налази се библиотека.
Културно образовни центар „Чока“ настао је 1995. године реорганизацијом Радничког
универзитета „Киш Михаљ“. У оквиру Центра постоји пет радних једница:
1.

Радна једница библиотека – Књижни фонд обухвата око 25.000 књига. Сваке
године библиотека добије око 600 нових наслова на српском језику, док преко
пројеката набавља и књиге на мађарском језику.
2.
Радна јединица култура – Сва културна друштва у општини Чока (17)
финансирају се преко Културног центра из буџета Општине Чока. Културно
образовни центар годишње организује 65 манифестација – ликовне изложбе,
позоришне представе, филмске пројекције, рецитаторска такмичења.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Чокански музеј
На самом уласку у Чоку, на месту где је некада била обала реке Тисе, налази се мали
али изузетно вредан музеј, хроничар времена прошлог и чувар духовног блага,
непроцењиве вредности за ову средину.
Чока је тренутно једино место у држави које има збирку духовних предмена у саставу
једног сакралног објекта.
Музеј при Храму Светог Тројства Римокатоличке црквене општине у Чоки, основан је
пре десетак године. Музејску поставку чине сви предмети, свете утваре, сасуди и
одежде, односно кипови, свете књиге, уметничке слике, литије (барјаци) пренешени из
старог храма, порушеног педесетих година прошлог века заједно са селом Терјаном, у
ком се и налази. До музеја се долази уским дрвеним степеницама, док са десне
стрране у усекованим нишама у зиду тунела можемо видети већ понеку репродукцију
старих мајстора или географску карту бискупије од пре сто година.
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3.

Радна једница спорт – Сва спортска друштва у општини Чока (17) преко Културно
образовног центра финансирају се из општинског буџета. Спортска дешавања од
јавног значаја организује „Чока“.
4.
Радна јединица перманентног образовања – Културно образовни центар
организује учење језика друштвене средине (мађарски и српски) и учење енглеског
језика.
5.
Радна јединица теледом

2.7.

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

Заштићена природна добра у општини Чока су „Пашњаци велике дропље“ –
специјални резерват природе и Стари парк у Чоки – споменик природе у центру
места.
СРП ''Пашњаци велике дропље'' се делом налази на територији општине Чока у КО
Јазово и КО Остојићевo, на локалитету Јарош. Представља природно добро од
изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите. Процедура за проширење
граница Резервата је у току. Са новим границама, површина Резервата на територији
Општине Чока би износила око 1.361,96 ha.
Резерват представља једино станиште велике дропље, односно комплекс типичних
панонских биљних заједница специфичних само за регион северног Баната и
специфичне фауне инсеката, водоземаца, сисара и птица који представљају услов за
опстанак дивље дропље. На подручју Резервата, установљавају се режим II и III степена
заштите. Под режимом II степена заштите су Милина бара и Јарошке ливаде, а остатак
простора на локалитету Јарош је проширење Резервата који је у режиму III степена
заштите.

СП ''Стари парк у Чоки“ је заштићен Одлуком СО Чока о заштити СП ''Стари парк у
Чоки’’, број: 061-2/2003-XXII (''Службени лист Општине Чока“, број 7/03).
2.8.

ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

Према попису пољопривреде из 2012 године, на територији општине Чока, узгајају се следеће
домаће животињске врсте:

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Популација велике дропље је угрожена врста која ужива висок степен заштите. Ова
врста птица је заштићена на основу Правилника о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (“Службени
гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11), према коме ужива заштиту првог степена која
подразумева забрану уништавања или угрожавања њихових станишта. Налази се и на
Глобалној црвеној листи заштићених животињских врста (IUCN) и у специјалној првој
категорији. О СРП ''Пашњаци велике дропље'' стара се ловачко удружење ''Перјаница''
из Мокрина.
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Табела бр. 11

Врста
Говеда
Свиње
Овце
Козе
Говеда (на испаши)
Овце (на испаши)
Козе (на испаши)
Коњи
Кокоши
Ћурке
Патке
Остала живина
Кошнице пчела

Број
3682
21221
8670
638
1085
6225
166
133
29213
698
1680
800
363

Ловачки савез Србије на територији општине Чока газдује са два удружења, а то су
Ловачко удружење „Дропља“ у Чоки, којем припадају секције Санад, Врбица, Црна
Бара и Остојићево и Ловачко удружење „Падеј“ које је самостално. Ловачко удружење
„Падеј“ једино удружење на територији Војводине које се бави узгојем дивљих патака.
Укупно 27 % територије Војводине и Баната чине ритови који су идеална станишта за
дивљач. Велики број водених токова, река и поречја са припадајућим шумама су
такође повољан амбијент. У општини Чока постоји лепа традиција иностраног и
домаћег ловног туризма. Лове се зец, фазан, дивље патке, јаребице, препелице. Од
крупне дивљачи постоји срнеча дивљач и дивље свиње.
Спортски риболов је саставни део живота великог броја Банаћана, код нас су воде још
увек чисте, а богат садржај се постепено увећава. Управо са ових терена потичу
капитални примерци шарана, штуке, смуђа, деверике и кечиге. Посебна је атракција
лов на сомове капиталце методом бућке.

Дистрибуцију воде на подручју општине Чока врши ЈКП „Чока“, путем изворишта,
бунара и система цевовода који су у јавној својини, корисници су месне заједнице.
Дистрибутивни системи су засебни и нису повезани у јединствени систем. Квалитет
воде није задовољавајући због присуства тешких метала и арсена. Микробиолошка
исправност се постиже хлорисањем воде
Снабдевање водом за пиће становника и већег дела индустрије одвија се захватањем
подземних вода из основног водоносног комплекса на дубини. Укупна просечна
екплоатација подземних вода на територији општине је око Q=61 л/с. Захватни објекти
су искључиво бушени вертикални бунари. Активних бунара на извориштима за јавно

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

2.9. ВОДОСНАДБЕВАЊЕ
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водоснабдевање има 20 и њима се просечно захвата око Q=57 л/с. Бунарима мањег
пречника захвата се просечно још Q=4 л/с.
Чока
Водоснабдевање насеља обавља се експлоатацијом подземних вода преко 7 бунара
који се налазе на три локације у граду. Коте терена локација бунара су око 80 мАНВ.
Бунарима се захватају подземне воде основног водоносног комплекса. Експлоатација
подземних вода процењена је на основу броја водозахватних објеката, фактурисаних
количина испоручене воде корисницима, времена рада црпних агрегата,
карактеристика каптиране водоносне средине, броја становника, потреба у води
привредних субјеката и процењених губитака у мрежи, а на основу постојеће
документације и процене техничких лица у водоводу Чока. Просечна експлоатација у
протеклом периоду износи око Q=35 л/с. Измерени ниво подземних вода 1998. године
износио је од 4,8 м до 6 м.
Квалитет подземних вода не задовољава нормативе воде за пиће – садржај гвожђа и
органских материјала изнад МДК. Индустријски погони имају своја изворишта на
којима се захватају подземне воде такође из основног водоносног комплекса.
Најзначајније извориште за потребе индустрије поседује индустрија за прераду меса и
месних производа „ИМ Чока“, која је у оквиру својих погона има извориште са 3
активна бунара којима су захваћене подземне воде основног водоносног комплекса.
Просечна екплоатација на овом изворишту процењена је на основу времена рада
црпних агрегата, технолошких процеса, броја запослених радника и активности у
протеклом периоду, и износи око Q=10 л/с. Ниво подземних вода у бунарима који нису
у раду је око 7 м од површине терена.
Експлоатација подземних вода, за сеоска насеља, процењена је на основу броја
водозахватних објеката, карактеристика каптиране водоносне средине, броја
становника, потреба у води привредних субјеката и процењених губитака у мрежи, а на
основу постојеће документације и процене техничких лица у водоводу Чока.
Банатски Моноштор

Врбица
Снабдевање водом за пиће обавља се каптирањем једног бунара на изворишту које се
налази у центру насеља. Захваћене су подземне воде из основног водоносног
комплекса. Просечна експлоатација подземних вода по процени је око Q=1 л/с 1998.
године при престанку рада пумпи, ниво подземних вода је позитиван, изнад коте
терена. Квалитет подземне воде не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће –
повећан
садржај
амонијака
изнад
МДК.
Јазово
Насеље Јазово снабдева се водом са два бунара на две локације : у центру насеља и у
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У насељу Банатски Моноштор снабдевање водом за пиће одвија се из једног бунара
који захвата подземне воде основног водоносног комплекса на изворишту у
југоисточном делу насеља. Кота терена изворишта је око 80 мАНВ. Просечна
експлоатација процењена је на око Q=0,5 л/с. Квалитет подземне воде не задовољава у
потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај амонијака изнад МДК.
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североисточном делу насеља. Кота терена за обе локације је око 80 мАНВ. Захваћене су
подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна експлоатација подземних
вода на оба изворишта је процењена на око Q=2 л/с. Квалитет подземних вода не
задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – садржај гвожђа је изнад МДК.
Остојићево
Насеље Остојићево нема централизовано водоснабдевање. Исто се врши са четири
микроводоводна система. Захваћене су подземне воде основног водоносног
комплекса. Просечна експлоатација подземних вода процењена је на око Q=4 л/с. У
плану је изградња изворишта за јавно водоснабдевање насеља.
Падеј
Насеље Падеј се снабдева водом за пиће са четири бунара ( западно од насеља, у
јужном и југоисточном делу насеља, коте локације су око 80 мАНВ ). Захватају се
подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна експлоатација подземних
вода је процењена на око Q=4 л/с. Квалитет подземних вода не задовољава нормативе
воде за пиће – повећан је знатно садржај органских материја изнад МДК.
Санад
Насеље Санад снабдева се водом за пиће каптирањем подземних вода основног
водоносног комплекса, са једног бунара у југозападном делу села. Кота терена је око
79 мАНВ. Просечна експлоатација је процењена на око Q=2 л/с. Квалитет подземних
вода не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај
амонијака и органских материја изнад МДК.
Црна Бара
Водоснабдевање насеља обавља се преко једног бунара у центру насеља. Кота терена
је око 80 мАНВ. Захватају се подземне воде из основног водоносног комплекса.
Просечна експлоатација подземних вода процењена је око Q=1 л/с. Квалитет подземне
воде не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај
амонијака изнад МДК.

Пољопривреда је најважнија привредна грана општине којом се бави око две трећине
становништва. Остварује више од половине народног дохотка општине. Углавном су
присутна породична газдинства на којима су произвођачи запослена лица..
Пољопривредно земљиште се налази на око 29000 ha, скоро 90% укупне површине
општине , од тога је 22491 ha обрадиво пољопривредно земљиште. Најзаступљенија
култура је њива (оранице) и налази се на 2053 ha пољопривредног земљишта а
значајна површина је и под пашњаком, 5574 ha.
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2.10. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

55

Површина земљишта у приватној својини-сељачка газдинства је 14298 ha, од тога
оранице су на 12055 ha, предузећа и задруге 14803 ha од тога се оранице налазе на
површини од 8482 ha.
Државног земљишта има око 13.934 ха. Од тога је 6.400 ха обрадиво, а остатак чине
ливаде, пашњаци у власништву државе. Ливаде и пашњаци у површина од 4182 ха су
враћени селима на коришћење по основу закона. Државно земљиште углавном
обрађују пољопривредна предузећа која су настала приватизацијом делова
некадашњег пољопривредног комбината и земљорадничких задруга. Они углавном
гаје пшеницу, кукуруз и индустријско биље (сунцокрет, шећерну репу).
Највећа пољопривредна газдинства су Доо АWИСС у Ко Падеј, Доо Ремy траде у
Остојићево, АД САНАД у ко Санад, ЗЗ.Црна Бара уко Црна Бара, Доо Туринка у
Врбици,Доо Рит у Чоки, Доо Винарија плус у Чоки.
Сточарство је важна делатности становништва Чоке. На подручју општине Чока постоје
две регистроване фарме,једна за узгој свиња а друга је за фарма говеда . Број свиња је
десетростуко мањи од оног који је узгајан пре три деценије. Укупно има 4.315 грла
говеда, од чега нешто испод 2.000 чине краве музаре. На територији општине има око
4000 оваца углавном аутохтоне расе ,,Чоканска цигаја“. У последње време уводе се и
нове расе оваца које се укрштају са цигајом.
На територији општине Чока постоји традиција у гајењу винове лозе, дувана, белог
лука, арпаџика, лековитог биља и цвећа. Ове културе се данас гаје на много мањим
површинама него некада. ,,Дуванска индустрија Чока“ организује производњу и откуп
дувана. Производњом вина бави се ,,Винарија Чока“ на 150ха, али не откупљује грожђе
од индивидуалних произвођача. Организовањем производње и откупа лековитог биља
бави се неколико приватних предузећа (нпр. Д.о.о. Мацвал ).
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Последњих година у развоју је производња поврћа, (парадајз, краставац, паприка) и
цвећа у пластеницима.
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Табела бр. 12 Приказ пољопривредних култура на територији општине Чока, према попису из 2012. године.

Чока

Регион
Област
Град – oпштина

Чока

ПГ
AH

Оранице и баште, ha / Arable land, ha

1523

укупно
total

жита
cereals

махунарке
pulses

кромпир
potatoes

шећерна
репа
sugar
beet

индустријско
биље
industrial
crops

поврће,бостан
и јагоде
vegetables,
melons and
strawberries

цвеће и
украсно
биље
flowers
and
ornamental
plants

крмно
биље
fodder
crops

остали
усеви
other
crops

угари
fallow
land

15080

10623

129

13

128

2996

111

1

1026

5

50

ПГ
AH

1422

Оранице и баште, ha / Arable land, ha

Жита, ha / Cereals, ha

ПГ
AH

укупно
total

пшеница и
крупник
wheat

раж
rye

јечам
barley

овас
oats

кукуруз
за зрно
grain
maize

остала
жита за
зрно
other
cereals
for grain

10623

3418

143

539

274

6102

146

4

Махунарке, ha / Pulses, ha
укупно
total

грашак
за суво
зрно
peas for
dry grain

пасуљ
beans

остале
махунарке
other pulses

129

-

1

128

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Регион
Област
Град – oпштина
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Регион
Област
Град – oпштина

ПГ
AH

Чока

Чока

укупно
total

парадајз
tomato

купус и
кељ
cabbage
and kale

паприка
peppers

црни
лук
onion

бели
лук
garlic

карфиол
cauliflower

шаргарепа
carrots

грашак
peas,
green

остало
свеже
поврће
other fresh
vegetables

бостан
melons

јагоде
strawberries

2996

49

5

-

-

1

2295

439

-

-

204

4

396

ПГ
AH

234

Поврће, бостан и јагоде, ha
Vegetables, melons and strawberries, ha

Воћне врсте, ha / Fruit kinds, ha

Воћне врсте, ha / Fruit kinds, ha

укупно
total

јабуке
apples

крушке
pears

брескве
peaches

кајсије
apricots

вишње
sour
cherries

шљиве
plums

ораси
walnuts

лешници
hazelnuts

остало
other
fruit

малине
raspberries

купине
blackberries

остало
бобичасто
воће
other
berries

76

7

4

2

16

8

30

4

3

2

0

0

0

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Регион
Област
Град –
oпштина

Поврће, бостан и јагоде, ha
Vegetables, melons and strawberries, ha
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Табела бр. 13 Преглед појединих капацитета складишног простора на територији општине Чока , капацитети хладњача на
територији за ускладиштење производа

Регион
Област
ПГ
Град –
општина
Чока

Објекти за смештај свиња

капацитет, број места
број

капацитет, број места
ПГ

729

8461

1934

47800

22602

ПГ

ПГ

Регион
Област
Град –
општина
Чока

ПГ

50168

54781

23737

15

ПГ

16

5271

4458

303

4

13

10140

број

властити коришћени
14

1436

1190

властити коришћени
23

коришћени у
2011/2012

23992

16468

властити коришићени

капацитет, m3
ПГ

338

властити

број

Објекти за силажу
3

број

број

капацитет, t

властити коришићени

капацитет, m

11

23935

2

Силоси

број

Сушаре
ПГ

945

капацитет, m3

број

1412

капацитет, m

коришћени
властити
у 2011/2012

Амбари

властити коришићени
1202

број

869

капацитет, m3

Област

Чока

1215

Кошеви за кукуруз

Регион

Град –
општина

ПГ
коришћени
властити
у 2011/2012

3769

Објекти за смештај остале стоке

капацитет, број места

број

коришћени
властити
у 2011/2012

603

Објекти за смештај кокошака носиља

25

2955

1239

12068
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Објекти за смештај говеда
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Стакленици / Glasshouses

ПГ
AH

број
number

капацитет, m2 / capacity, m2

властити
owned
Чока

2

Пластеници / Poly-tunnels

2

ПГ
AH

коришћени
used

200

200

43

Чока

129

527

број

624

капацитет, m3
ПГ

властити

коришћени

43444

39359

37 542

коришћени
used
32 827

Хладњаче

капацитет, m2
ПГ

капацитет, m2 / capacity, m2

властити
owned

Објекти за смештај пољопривредних машина и
опреме
Регион
Област
Град –
општина

број
number

2

број

4

властити

коршићени

135

65

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Регион
Област
Град – општина
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Табела бр. 14 Начини наводњавања и главни извори воде за наводњавање

Регион
Област
Град –
општина
Чока

Наводњавано
земљиште
укупно,
ПГ
ha
AH
total,
ha
49
176

Оранице и
баште

Воћњаци

Виногради

Ливаде и
пашњаци

Остали стални
засади

ПГ
AH

ha

ПГ
AH

ha

ПГ
AH

ha

ПГ
AH

ha

ПГ
AH

ha

36

168

15

5

3

0

-

-

1

3

Начин наводњавања
Главни извор воде за наводњавање
Регион
Област
кап подземне површинске површинске
вода из
Град – површински орошавањем по
воде на
воде на
воде ван
водовода
општина
кап газдинству газдинству газдинства
Чока

53,3

17,4

29,3

24,1

1,9

64,6

7,6

остали
извори
1,9

2.11. ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАЊАЊЕ, ЗБРИЊАВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Поред овог, склањање становништва и материјалних добара, у случају деловања
природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа и терористичких напада,
вршиће се у погодне објекте у непосредној близини угроженог подручја и то:
- по месту становања када ће се целокупно становништво склањати у најближа и
најпогоднија склоништа,
- по месту рада када ће се радници склањати у склоништа и подруме предузећа,
а у недостатку истих у најближа и најпогоднија склоништа,
- на јавном месту када ће се сво становништво, које се на знак узбуне тј.
опасности, нађе изван места рада или боравка, склањати у најближа
импровизована склоништа.
У одређеним ванредним ситуацијама као што су велике поплаве и земљотреси
јачег интезитета преко 8 степени МКС (6 СТЕПЕНИ Рихтера) имале би за последицу
већи број угроженог, повређеног и настрадалог становништва, које је потребо збринути
и пружити им одређену медицинску и другу помоћ.
Објекти који би се том приликом користили за збрињавање угроженог
становништва били би: јавни објекти, објекти основних и средњих школа у Чоки и
другим насељима на територији општине које би одредио Штаб за ванредне ситуације,
Домови кутуре у насељеним местима, спортске сале, обданишта и спортске хале.
Постојећи капацитети наведених објеката могу примити већи број угроженог
становништва коме на тим локацијама треба обезбедити медицинску помоћ, помоћ у
одећи, обући и храни, а у случају великог броја становништва које је потребно збинути
активирали би се и ресторани угоститељских објеката, пословни простори правних
лица итд.
Сви ови објекти су погодни за смештај угроженог становништва како због
величине и подесности простора (грејање, санитарни чвор), тако и због тога што многи
од ових објеката имају и властите кухиње за припрему хране и топлих напитака. Ова
врста склоништа, су објекти којима се брзо и једноставно решавају потребе за
склонишним простором.
Сврставају се у објекте привременог смештаја који, у случају указане потребе,
допуњују недостатак склоништа.
У случајевима преке потребе, проузроковане недостатком простора за
склањање и збрињавање страдалог становништва у јавним и већ споменутим
објектима (школе, вртићи) и верски објекти могу послужити датој сврси.
За становништво, које из било ког разлога (удаљености, ограничености
капацитета, несналажења) не буде у могућности налажења заклона, остају подрумска

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

На територији општине Чока не постоји изграђено склониште. Према Закону о
ванредним ситуацијама( Сл.гласник РС бр.111/2009, 92/2011, 93/2012) ради заштите
од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, у оквиру
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно
запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. При изградњи
објеката у градовима и привредним центрима, као и другим насељеним местима,
инвеститор је дужан да, у складу са просторним, односно урбанистичким планом,
прилагоди те објекте за склањање за склањање људи.
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склоништа и друге погодне просторије у стамбеним зградама и јавним зградама
широм општине.
На територији општине Чока има подрумских просторија, у оквиру стамбенних зграда,
које су у јако лошем стању и нису погодна за склањање становништва.
Поред тога, на територији општине имају три основне школе, једна средња школа и
једна предшколска установа. Мрежу објеката основног образовања на територији
општине Чока су:
1. ОШ „Јован Поповић“ Чока која покрива територије насеља Чока, Санад, Црна Бара и
Врбица.
2. ОШ „Др. Тихомир Остојић", Остојићево за насеља Остојићево и Јазово
3. ОШ „Серво Михаљ", Падеј.

Основна школа "Јован Поповић" у Чоки је друштвена установа са седиштем у Чоки, и
одељењима у Санаду од 1-8 разреда, Црној Бари од 1-4 разреда и у Врбици од 1-4
разреда. Настава се изводи на спрском и мађарском језику. Школа има 552 ученика
смештених у 35 одељења. .
У Чоки постоје 23 учионице, једна радионица за техничко образовање, сала за физичко
васпитање, школска библиотека, 1 кабинет информатике у саставу средње школе у
Чоки, медијатека која је опремљена скромном рачунарском опремом, просторија за
видео пројекцију, кухиња са трпезаријом, зубна амбуланта, 4 санитарна чвора,
игралиште за рукомет и кошарку, канцеларије за управу школе, помоћно и техничко
особље, школска радионица, наставничке зборнице, оставе, магацини и архива. Укупна
корисна површина у Чоки је 3.323 м2, школа има струју, текућу воду и централно
грејање на гас.
У Санаду постоји 6 учионица, једна сала за физичко васпитање, зборница канцеларије,
санитарни чвор, асфалтно рукометно игралиште, заједно са дечјим вртићем у Чоки
користи се кухиња и трпезарија. Укупна површина у Санаду је 633 м2, школа има струју
и текућу воду, централно грејање на нафту.
У Црној Бари постоје 3 учионице, 1 мала фискултурна сала, кухиња и санитарни чвор.
Постоји стан за учитеља у Црној Бари. Укупна површина без поменутог стана је 289 м2.
Школа има текућу воду, струју и грејање на струју у ТА пећима.
У Врбици постоји 1 учионица, 1 адаптирана учионица у сали за физичко васпитање,
кухиња и санитарни чвор. Грејање на угаљ класичним пећима, као и грејање помоћу ТА
пећи. Настава се обавља у кабинетима и специјализованим учионицама. У оквиру
школе ради библиотека (са преко 11200 књижне и некњижне грађе, заједно са
издвојеним одељењима). .
У матичној школи кабинети су скромно опремљени из физике, биологије, хемије,
страних језика, кабинета техничког образовања и музичког. Књижни фонд садржи око
10.062 наслова у Чоки и око 2.000 у издвојеним одељењима. У оквиру школе, постоји и
медијатека која је опремљена са десет рачунара.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Поред редовне наставе у школи, у Остојићеву постоје и специјална одељења. У њима се
одржава настава за децу која имају проблема у праћењу редовне наставе и децу
ометену у развоју.
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Основна школа “Др. Тихомир Остојић“ организована је као самостална установа за
основно образовање и васпитање ученика. Својим радом обухвата ученике са
територије МЗ Остојићева и Јазова. Настава се изводи на српском и на мађарском
наставном језику. .
За извођење наставе и осталих активности школа користи школску зграду у Остојићеву
и зграду истуреног одељења у Јазову. Школска зграда је углавном прилагођена
потребама образовно-васпитног рада.
Због недовољног школског простора настава се одвија у три смене. Уколико би
просторно школа била опремљенија омогућила би се настава у две смене а уједно би
обезбедили и опремили кабинет за информатику (изборни наставни предмет за први,
други, пети, седми и осми разред) јер је све већи број деце која се опредељују за овај
изборни предмет.
Основна школа „Серво Михаљ", Падеј- Површина школске зграде је 2719,96 м2,
површина дворишта је 1192,70 м2,површина спортских терена је 1200 м2,док је зелена
површина 1758,30 м2. Школа има учионице опште намене , специјализоване учионице
,кабинете за физику и хемију, биологију, музичку и ликовну културу и кабинет за ТО и
за информатику,.У свом саставу школа поседује салу са пратећим просторијама за
физичко и здравствено васпитање ,бетониране спортске терене за кошарку и фудбал.У
згради постоје адекватне просторије за наставнике, директора,административно
осбље, помоћно-техничко особље.Школа располаже фондом од преко 7000 наслова у
својој библиотеци ,на српском односно мађарском језику. .
У погледу наставних средстава школа поседује 4 графоскопа, 5 дијапројектора, 2
епископа, 2 видеорекордера, 4 касетофона односно ЦД плејера, 4 ТВ пријемника, 5
пројектора за елемент филм, 13 рачунара, 1 дигитални фото-апарат, 1 телескоп, 1
фотокпир
апарат,школски
разглас,
1
лаптоп,видеобим,хармонијум,хармонике,пијанино, и синтесајзер и 1 ДВД плејер које стоје на
располагању наставницима при реализацији наставних садржаја. Веома добро су
опремљени и кабинети за физику односно хемију и биологију. Школа поседује добро
опремљену кухињу, са трпезаријом за потребе организоване исхране ученика и
радника .

Предшколска установа „Радост“ Чока –оснивач је локална самоуправа, која прати
функционисање и рад установе, а базира се на основу Закона о Основама система
образовања и васпитања, на основу Програма неге и васпитања деце узраста до 3
године и новим основама програма васпитања и образовања деце узраста од 3 до 7
година.
Услуге целодневног боравка установа у школској 2007/2008. год. нуди у објекту у Чоки.
У насељеним местима Јазово, Санад, Остојићево, Падеј и Црна Бара установа нуди
услуге полудневног боравка.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Средња школа- Хемијско-прехрамбена
Зграда школе изграђена је 1978. године од чврстог материјала. Поред зграде школе
налази се фискултурна сала. Укупна грејна површина школске зграде и фискултурне
сале је 1662,75м2.
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Сложена делатност предшколске установе остварује се у шест објеката наше општине
/Чока, Остојићево, Падеј, Јазово, Црна Бара и Санад/. Од тога три објекта су наменски
грађена и задовољавају нормативе, то су објекти у Чоки, Остојићеву и Санаду. Остала
три објекта чине зграде старијих здања које су адаптиране за потребе установе.

За заштиту становништва од ратних дејстава на подручју општине Чока обавезна
је изградња двонаменског склоништа допунске или основне заштите, или заклона, у
складу са постојећом просторно-планском регулативом, важећим техничким
прописима и нормативима за склоништа.
Пре одобрења за изградњу/реконструкцију објеката, инвеститори су у обавези
да прибаве мишљење надлежног органа за одбрану у Чоки, о обавези изградње
склоништа (врсти склоништа, обиму заштите и капацитету) или о ослобађању од
градње склоништа, уколико граде објекте који се налази у насељу или делу
насеља/атара у којима није планирана изградња склоништа (у складу са прописима из
ове области).
Дом здравља Чока основан је почетком 1961. године у саставу Здравственог центра
Сента под називом ,,Слободан Пенезић“, а од 28. маја 1991. године основан је као
самосталан и под називом Дом здравља Чока. Налази се у улици Потиска бр.3 у Чоки.
Делатност ДЗ Чока обухвата амбулантно поликлинички рад, специјалистичку
консултативну дијагностику, лечење и друге видове медицинске помоћи, а који није
праћен смештајем пацијената у стационарним установама, као и хитну медицинску
помоћ. У склопу ДЗ Чока постоји служба за снабдевање лековима. Скоро свако
насељено место у СО Чока има апотеку која врши промет лекова на мало и галенску
израду лекова из фармацеутске технологије. ДЗ Чока обавља здравствену заштиту
преко организационих јединица, и то:
- општа медицина и хитна помоћ
- педијатрија
- служба за стоматолошку здравствену заштиту
- специјалистицка и диспанзерска служба

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Последице веће елементарне непогоде би, осим знатних материјалних штета,
био и велики број незбринутог становништва. Тим људима би била нужна хитна помоћ
друштва како би се осигурао привремени смештај, исхрана, здравствена заштита и
створили услови за живот и преживљавање у новонасталим околностима.
Уколико би био угрожен велики број становника општине, постојећи капацитети
за смештај (хотели, школе, домови културе, вртићи и сл.) и припрему хране (хотели,
ресторани) не би били довољни са смештај свог угроженог становништва, па би се за
склоништа могли употребити индивидуалних стамбени објекти у насељеним местима
или пословни објекти.
Објекат Дома културе и библиотеке, који се налазе у општини, могу се
употребити за привремени смештај угроженог становништва.
У општини Чока има Гостиона “Ждребац” . Располаже са два апартмана и шест соба,
укупног капацитета 18 лежајева. На располагању су једнокреветне, двокреветне и
трокреветне собе. Свака соба има телевизор, клима уређај и купатило. У сколопу
градске гостине “Ждребац” налазе се два ресторана и аперитив бар, који укупно могу
угостити више од 250 посетилаца.
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- лабораторијска служба
- служба АТД
- гинеколошка и акушерска служба
- апотекарска служба (снабдевање лекова)
Здравствена заштита врши се непрекидно у току 24 сата, путем дежурства,
приправности, рад на државним и верским празницима.
Основна – превентивна здравствена заштита становништва ДЗ Чока обавља своју
делатност преко здравствених станица које су лоциране на територији месних
заједница Чока, Остојићево, Падеј, Санад, Јазово, Црна Бара и Врбица где се налазе и
здравствене станице. Апотекарска служба снабдева пацијенте и грађане лековима
путем огранака апотека, апотекарских станица и прируцних апотека.
У здравстваној служби ради дванаест лекара, три стоматолога, два фармацеута,
двадесетпет медицинских сестара, три патронажне сестре, два лаборанта и три
фармацеутска техничара. На једног лекара долази око хиљаду становника што је
задовољавајући стандард па се у планском периоду не предвиђа проширење
капацитета Дома здравља.

2.12. САОБРАЋАЈНО – ТЕХНОЛОШКА ИНФРАСТУКТУРА

Као и два државна пута II реда ( регионални путеви ) Р- 112 Ђала - Нови Кнежевац –
Чока – Валкањ - државна граница са Румунијом и Р- 123 Нови Књажевац-Врбица-Црна
Бара-Кикинда. Државни путеви који пролазе преко територије општине Чока су
углавном у лошем стању, са врло малим улагањима у одржавање у последњих 20
година. Ово се посебно односи на пут Р-123. У изградњи се налазе приступни путеви
мосту између Аде и Падеја, као и пут Н.Кнежевац-Црна бара („Царски друм“).
Саобраћајно оптерећење у току целе године ( сезонски ) варира и у многоме зависи од
обима пољопривредних радова. У насељима кроз које пролази државни пут II реда, он
функционално представља главну насељску саобраћајницу и основни је реципијент
свих насељских саобраћајних збивања. Саобраћај на овом путу кроз насеља нарушава

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

У домену капацитета друмског саобраћаја егзистирају путеви различитог хијерахијског
нивоа који својом изграђеношћу омогућују извршење путничког и робног превоза
унутар општинског простора али и окружења и субрегионалног повезивања. Територију
општине, у дужини од 24км, пресеца Државни пут I реда ( магистрални пут ) М – 24 који
повезује Сенту и Кикинду ( Ковин и Суботицу). Директно пролази кроз Падеј,
Остојићево и Чоку. Транзитни токови дуж овог пута нарушавају одвијање насељског
саобраћаја и значајно угрожавају функционисање насеља, што и до угрожености
безбедности одвијања саобраћаја. Укупно стање одвијања саобраћаја дуж овог пута
може се сматрати задовољавајуће, осим пролаза кроз насеља.
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мирне насељске токове и утиче на ниво еколошких параметара ( бука, прашина,
вибрације ). Садашње стање нивоа саобраћајне услуге процењује као добро, али скорој
будућности се мора створити услови за измештање транзита ван урбаних простора
насеља.
На простору општине Чока постоји унија општинских – локалних и некатегорисаних
путева који ће бити укључени у будућу саобраћајну матрицу општине.

Железнички саобраћај

Железничка пруга Ново (Банатско) Милошево – (Чока) – Сента – Суботица спада у групу
главних пруга у Војводини и на њој се обавља путничко-робни транспорт. Траса ове
пруге тангира насеље Чоку, Остојићево и Падеј. Ова пруга, по изграђености и
елементима, омогућава задовољавајући ниво превозних услуга на садашњем нивоу, с
тим да се у будућности мора реконструисати и модернизовати да задовољи европске
стандарде.
Пруга Чока – Нови Кнежевац егзистира готово један век и она је била основни носилац
железничког саобраћаја некад, међутим данас је ван експлоатације. Коридор ове пруге
ће се према условима надлежне ЖТО Београд задржати и у планском периоду,
нарочито због планова међународног регионалног развоја где се планира афирмација
овог вида превоза уз повезивање овог простора са реионом Сегедин и Темишвар. У
постојећем стању ова пруга је дужи низ година ван експлоатације и њу пресеца већи
број атарских путева у нивоу а ако желимо њену афирмацију морамо у будућности број
прелаза у нивоу оптимизирати.
Железничка пруга Кикинда – Банатско Аранђелово својом трасом пресеца општински
простор и локалног је значаја и последњих неколико година је ван екплоатације тако
да нема већег значаја за извршење транспортног рада. Њен будући статус искључиво
ће зависити од привредног развоја околног простора односно од будућих захтева за
транспортом.
Бициклистички саобраћај се на правцима на којима је очекиван интезиван саобраћај
одвија по посебним површинама, бициклистичким стазама, одвојен од моторизованих
кретања. То су улице вишег ранга и пословне улице.
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На простору општине Чока је присутан већ дуже време преко пруга различитог значаја
и то:
- Ново (Банатско) Милошево- Чока- Сента-Суботица (регионална пруга бр.3 у мрежи)
- Кикинда- ( Мокрин) – Банатско Аранђелово (локална пруга бр. 15 у мрежи)
- спојни колосек станице Сента : (Чока) одвојна скретница 22 – одвојна скретница 23
(Ором) (локална пруга бр. 22 у мрежи)
- Чока – Нови Кнежевац (локална пруга бр.32 у мрежи)
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Јавни превоз је са капацитетима којима и тренутно располаже, односно не планирају се
нови капацитети, али се планира повећање нивоа услуга како аутобуског тако и
железбичког система.
Индустријска зона
Основне привредне гране у општини Чока су:
•
•
•
•
•

Пољопривредна производња, а нарочито сточарство, повртарство и гајење лековитог
биља,
Прехрамбена индустрија (индустрија меса, индустрија млека и производња вина),
Металска индустрија,
Примарна прерада дувана и
Производња производа од пластике.

На територији општине у функцији су следећа индустријска постојења:

•
•
•
•
•

"МАЦВАЛ" д.о.о., који се бави прерадом лековитог и зачинског биља.
"МЕНТА" Падеј д.о.о., која се бави дорадом и сушењем лековитог биља, као и
производњом фармацеутских производа, због чега се сврстава у хемијску индустрију.
Индустрија за прераду дувана.
"Млекара Чока"
АТБ "СЕВЕР" Ливница Чока
"Винопродукт - Чока" д.о.о. Суботица
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Проценом критичне инфраструктуре идентификују се објекти и врши се процена
последица од елементарних непогода и других несрећа са аспекта функционисања у
области снабдевања енергијом, водом, здравствене заштите, материјалних добара,
путне инфраструктуре.
Осим штетних последица природних и техничко-технолошких несрећа и
катастрофа, које би погодиле становништво, материјална и културна добра исте би у
великој мери угрозиле објекте критичне инфраструктуре. Стога је објектима у којима се
обавља делатност од нарочитог значаја за снабдевање енергијом, храном и водом,
транспорт, телекомуникације и др., потребно дати приоритет у планирању и
оперативном деловању с циљем очувања и заштите њихових функција или што бржег
опоравка и поновног успостављања функција у пуном обиму.
Појам критичне инфраструктуре обухвата одговарајуће националне капацитете и
службе које су од тако виталног значаја, да би њихова немогућност деловањафункционисања или оштећења, могли имати велики утицај на националну сигурност,
људско здравље, сигурност становништва и успешно деловање власти.
Критична инфраструктура обухвата нарочито, али не и искључиво:
- храну,
- воду,
- здравстене службе и службе хитне помоћи,
- саобраћај,
- телекомуникације
- енергија (електрична, плин и нафта),
- хемијска постројења,
- материјална и културна добра и животну средину.
Да би се дао нужан приоритет и у складу са тим оперативно деловало потребно
је објекте идентификовати и лоцирати, те проценити утицај катастрофа и већих несрећа
на могућност обављања делатности. Исто тако, потребно је сагледати последице
обављања делатности у тим објектима, те посебно последице које прекид обављања
делатности може изазвати на разне видове снабдевања, заштите, службе, објекте и
постројења.

Потрошачи у општини Чока снабдевају се електричном енергијом из ТС 110/20кВ
„Сента 2„ преко 20 кВ далековода. Насеља Санад и Врбица снабдевају се радијалним
изводом „Банатско Аранђелово“ из ТС „Кањижа“ 110/20кВ и 20кВ разводног
постројења „Нови Кнежевац“. На датом простору постоји изграђена преносна
средњенапонска 20кВ мрежа, као и нисконапонска 0,4кВ мрежа и припадајуће
трафостанице.
- У насељу Врбица изграђене су 4 трафостанице 20/0,4кВ, а укупна инсталисана снага је
670 кВА.
- У насељу Санад изграђено је 8 трафостаница 20/0,4 кВ, а укупна инсталисана снага је
1730 кВА.
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Основни проблем напајања електричном енергијом ових насеља је друга, радијална и
разграната мрежа, којом у случају квара није обезбеђено резервно напајање насеља.
•
•
•
•
•

У насељу Чока изграђено је 5 МБТС трафостаница, 3 ЗТС трафостанице и 8 СТС
трафостаница 20/0,4 кВ.
У насељу Остојићево изграђена је 1 ЗТС трафостаница и 9 СТС трафостаница
20/0,4 кВ.
У насељу Јазово изграђене су 4 СТС трафостанице 20/0,4 кВ. У насељу Падеј
изграђена је 1 ЗТС трафостаница и 8 СТС трафостаница 20/0,4 кВ.
У насељу Банатски Моноштор изграђена је 1 СТС трафостаница 20/0,4 кВ.
У насељу Црна Бара изграђено је 3 СТС трафостанице 20/0,4 кВ.

Постојеће
капацитете
електроенергетске
инфраструктуре
карактерише
неприлагођеност захтевима стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и
дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора, али не и у
погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних
трафостаница. Капацитет изграђених трафостаница такође су незадовољавајући, те је
потребно у наредном периоду повећати инсталисану снагу трафоа и израдити нове
капацитете. Секундарна (нисконапонска) мрежа, која непосредно напаја потрошаче,
може се констатовати да покрива сва насељена места. Постојећа нисконапонска мрежа
је највећим делом ваздушна. Реконструкција нисконапонске мреже у насељима је
делимично извршена, те је потребно исту извршити у потпуности.

Насеље

НН
НН
20 кВ
20 кВ
ваздушни кабловски Ваздушни Кабловски
водови
водови
водови
вод
М
м
м
м
Чока
12.094
5.134
17.132
3.697
Остојићево
14.790
0
14.310
0
Јазово
7.690
0
8.508
0
Падеј
15.469
210
8.006
132
Б.Моноштор
1.855
0
186
0
Црна Бара
4.220
80
550
0
Санад
Врбица

МВТС
Ком.

ЗТС
Ком.

СТС
Ком.

5
0
0
0
0
0

3
1
0
1
0
0

8
9
4
8
1
3

Подручје општине је испресецано водовима електричне мреже (далеководима
локалног и ширег значаја), који би у случају пожара отвореног простора, били под
ударом ватрене стихије и представљали додатну опасност за пожар још ширих
размера. Како би се спречила таква додатна опасност, нужно би било искључење тих
преносилаца електричне енергије чиме би снабдевање становништва истом било
знатно мање или би се у потпуности обуставило. Потребно је повећати сигурност и
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Табела бр. 15 Електроенергетска инфраструктура по насељима општине Чока:
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3.2. ГАСОВОДНА И НАФТОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Снабдевање гасом потрошача на простору општине Чока обезбеђено је преко
магистралног гасовода МГ-03 као и разводног гасовода РГ-03-01 и ГМРС „Чока“.
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квалитет напајања електричном енергијом свих насеља. Јавна расвета у насељима је
реконструисана у складу са новим технологијама развоја расветних тела у 2007.
години. Тежа хаварија проузрокована пожаром на трафостаници(ама), може избацити
појединачно и групе потрошача као што је пошта, водоводна постројења, школе,
обданишта и сл. У таквом случају треба што журније и ефикасније прикључити исте на
алтернативне изворе, нарочито ако ти објекти немају властито агрегатно напајање.
Штетне последице по снабдевање електричном енергијом, према могућим природним
непогодама, на нашем подручју, може произвести и велика дуготрајна суша , и то на
посредан начин. Уколико би подручје општине било захваћено сушом, и како суша, по
правилу захвата шире подручје од општине, утицај исте, по питању снабдевања
електричном енергијом, огледало би се у смањењу водостаја и посредно смањеном
испоруком електричне енергије.
Опасност од отежане испоруке енергијом постоји и у случају ледене кише и великог
снега накупљањем великих количина леда на електроводовима и тежег приступа
далеководима. Снежни покривач може довести до оптерећења далековода нарочито у
ситуацијама када пада јако влажан снег који се замрзава на далеководима и оптерети
га до те мере да може доћи да кидања.
У случају поплава дошло би до оштећења и прекида функције појединих трафостаница
као и до угрожености далековода.
Деловање олујног невремена те јаког ветра на далеководе високонапонске и
нисконапонске мреже као и на остале електроенергетске објекте који могу тада
претрпети значајна оштећења може довести до прекида редовног снабдевања
електричном енергијом.
Грмљавинско невреме такође може имати негативан утицај на дистрибуцију
електричне енергије, јер због јаких атмосферских пражњења може доћи до оштећења
трафостаница што ће узроковати прекид снабдевања у трајању од неколико сати до
једног дана.
У случају техничко-технолошких несрећа које би се манифестовале као удари или
експлозије могло би доћи до оштећења или потпуног уништења појединих
електроенергетских објеката што би довело до престанка снабдевања електричном
енегијом одређеног подручја на одређено време. Теже оштећење или рушење делова
далековода и главних трафостаница имало би за последицу прекид снабдевања
електричном енергијом појединог дела или целог подручја општине.
У случају земљотреса јачег интензитета могло би доћи до оштећења или уништења
трафостаница и далековода или до оштећења инсталација у стамбеним, привредним,
образовним и свим осталим објектима, што коначно може довести до потпуног и
дуготрајног струјног колапса на делу или целом подручју општине Чока.
Директна последица нестанка електричне енергије била би престанак рада појединих
субјеката, престанак рада расхладних уређаја, немогућност грејања, пропадање
намирница, престанак или отежан рад појединих установа (амбуланте, школе), те
отежан живот становника општине Чока.
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Гасификовано је само насеље Чока, остала насеља немају изграђену гасоводну
инфраструктуру. Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре
пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења земног гаса
за све кориснике на предметном подручју и његове боље експлоатације.
Нафтоводна инфраструктура
На територији општине Чока не постоје изграђени магистрални нафтоводи, а постоје
изграђене нафтне бушотине и бушотински нафтоводи.
На територији општине налази се једна бензинска пумпа што представља велику
потенцијалну опасност, имајући у виду да је бензинска пумпа лоцирана у непосредној
близини стамбених објеката.
Несреће на бензинским пумпама праћене пожаром и експлозијом осим материјалне
штете и загађења животне средине могле би за последицу имати смртне случајеве и
већи број повређених. Услед изливања горива најугроженије би било земљиште, а
велика опасност би претила и загађењу подземних вода уколико се са санацијом не би
започело одмах. Код несрећа са пожаром и експлозијом дим тј. продукти горења брзо
би се распршили ваздухом, али у зависности од интензитета несреће не може се
занемарити угроженост особа које би се у том тренутку затекле на бензинској станици
и околини. С обзиром да се бензинска станица налази у урбаном делу насеља, уз саме
стамбене објекте, предпоставка је да би могао страдати већи број људи.

На територији општине Чока у једном градском и седам сеоских насеља живи око
15.000 становника. Снабдевање водом за пиће становника и већег дела индустрије
одвија се захватањем подземних вода из основног водоносног комплекса на дубини.
Укупна просечна екплоатација подземних вода на територији општине је око Q=61 л/с.
Захватни објекти су искључиво бушени вертикални бунари. Активних бунара на
извориштима за јавно водоснабдевање има 20 и њима се просечно захвата око Q=57
л/с. Бунарима мањег пречника захвата се просечно још Q=4 л/с.
Чока
Водоснабдевање насеља обавља се експлоатацијом подземних вода преко 7 бунара
који се налазе на три локације у граду. Коте терена локација бунара су око 80 мАНВ.
Бунарима се захватају подземне воде основног водоносног комплекса. Експлоатација
подземних вода процењена је на основу броја водозахватних објеката, фактурисаних
количина испоручене воде корисницима, времена рада црпних агрегата,
карактеристика каптиране водоносне средине, броја становника, потреба у води
привредних субјеката и процењених губитака у мрежи, а на основу постојеће
документације и процене техничких лица у водоводу Чока. Просечна експлоатација у
протеклом периоду износи око Q=35 л/с. Измерени ниво подземних вода 1998. године
износио је од 4,8 м до 6 м.
Квалитет подземних вода не задовољава нормативе воде за пиће – садржај гвожђа и
органских материјала изнад МДК. Индустријски погони имају своја изворишта на
којима се захватају подземне воде такође из основног водоносног комплекса.
Најзначајније извориште за потребе индустрије поседује индустрија за прераду меса и
месних производа „ИМ Чока“, која је у оквиру својих погона има извориште са 3
активна бунара којима су захваћене подземне воде основног водоносног комплекса.
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Просечна екплоатација на овом изворишту процењена је на основу времена рада
црпних агрегата, технолошких процеса, броја запослених радника и активности у
протеклом периоду, и износи око Q=10 л/с. Ниво подземних вода у бунарима који нису
у раду је око 7 м од површине терена.
Експлоатација подземних вода, за сеоска насеља, процењена је на основу броја
водозахватних објеката, карактеристика каптиране водоносне средине, броја
становника, потреба у води привредних субјеката и процењених губитака у мрежи, а на
основу постојеће документације и процене техничких лица у водоводу Чока.
Банатски Моноштор
У насељу Банатски Моноштор снабдевање водом за пиће одвија се из једног бунара
којизахвата подземне воде основног водоносног комплекса на изворишту у
југоисточном делу насеља. Кота терена изворишта је око 80 мАНВ. Просечна
експлоатација процењена је на око Q=0,5 л/с. Квалитет подземне воде не задовољава у
потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај амонијака изнад МДК.
Врбица
Снабдевање водом за пиће обавља се каптирањем једног бунара на изворишту које се
налази у центру насеља. Захваћене су подземне воде из основног водоносног
комплекса. Просечна експлоатација подземних вода по процени је око Q=1 л/с 1998.
године при престанку рада пумпи, ниво подземних вода је позитиван, изнад коте
терена. Квалитет подземне воде не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће –
повећан
садржај
амонијака
изнад
МДК.
Јазово
Насеље Јазово снабдева се водом са два бунара на две локације : у центру насеља и у
североисточном делу насеља. Кота терена за обе локације је око 80 мАНВ. Захваћене су
подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна експлоатација подземних
вода на оба изворишта је процењена на око Q=2 л/с. Квалитет подземних вода не
задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – садржај гвожђа је изнад МДК.
Остојићево
Насеље Остојићево нема централизовано водоснабдевање. Исто се врши са четири
микроводоводна система. Захваћене су подземне воде основног водоносног
комплекса. Просечна експлоатација подземних вода процењена је на око Q=4 л/с. У
плану је изградња изворишта за јавно водоснабдевање насеља.
Падеј
Насеље Падеј се снабдева водом за пиће са четири бунара ( западно од насеља, у
јужном и југоисточном делу насеља, коте локације су око 80 мАНВ ). Захватају се
подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна експлоатација подземних
вода је процењена на око Q=4 л/с. Квалитет подземних вода не задовољава нормативе
воде за пиће – повећан је знатно садржај органских материја изнад МДК.
Санад
Насеље Санад снабдева се водом за пиће каптирањем подземних вода основног
водоносног комплекса, са једног бунара у југозападном делу села. Кота терена је око
79 мАНВ. Просечна експлоатација је процењена на око Q=2 л/с. Квалитет подземних
вода не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај
амонијака и органских материја изнад МДК.
Црна Бара
Водоснабдевање насеља обавља се преко једног бунара у центру насеља. Кота терена
је око 80 мАНВ. Захватају се подземне воде из основног водоносног комплекса.
Просечна експлоатација подземних вода процењена је око Q=1 л/с. Квалитет подземне
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воде не задовољава у потпуности нормативе воде за пиће – повећан је садржај
амонијака изнад МДК.
Објекти критичне инфраструктуре, који због могућих штетних последица деловања
елементарних непогода и других несрећа могу бити угрожени што би за последицу
имало прекид обављања делатности, су објекти у оквиру система водоснабдевања.
У случају ванредних догађаја који за последицу имају престанак рада водоводног
система услед квара или нестанка ел. енергије, интервенисаће радници који опслужују
систем водоснабдевања.
За случај већих оштећења, елементарних непогода и несрећа, када не постоји
могућност брзог отклањања квара или узрока несрећа на водоводним постројењима,
мора се обезбедити снабдевање питком водом путем цистерни за воду.
ЈКП“ Чока“ није опремљено са цистерном за воду па је исту потребно обезбедити из
најближег места које поседује исту. Снабдевање становништва водом у општини Чока у
том случају било би угрожено. Дошло би до огромне потражње за цистернама за довоз
воде за задовољење најнужнијих хигијенских потреба. Као последица дужег
недостатка довољних количина воде могло би доћи до знатног погоршања хигијенских
услова, појаве заразних болести, а тиме и до повећаних потреба за медицинским
интервенцијама итд.

Снабдевање прехрамбеним производима обавља се путем малопродајних објеката у
насељима општине. Oстaли приврeдни oбjeкти су ситни или приврeмeни и oднoсe сe нa
вeћи брoj прoдaвницa изгрaђeних, a нajчeшћe aдaптирaних у oквиру стaмбeних
jeдиницa и субстaндaрдних, мaлих прoдajних и склaдишних мoгућнoсти. У насељима
активне су пекаре „ Арок“ и „Бонита“ у Чоки, пекара у Падеју и пекара у Остојићеву.
Пекаре имају сопствена возила за дистрибуцију производа. Тo су мањи трговачки
обрти, који због свог потенцијала не могу осигурати дуготрајније залихе прехрамбених
производа робе широке потрошње, потребне у ситуацијама поремећаја снабдевања у
несрећама и катастрофама. Квалитет снабдевености становништва у случајевима
великих несрећа и катастрофа у великој мери би зависио од предузимања мера
евакуације и збрињавања. На територији општине се налази више прехрамбених
продавница.
На територији општине Чока постоји традиција у гајењу винове лозе, дувана, белог
лука, арпаџика, лековитог биља и цвећа. Ове културе се данас гаје на много мањим
површинама него некада. ,,Дуванска индустрија Чока“ организује производњу и откуп
дувана. Производњом вина бави се ,,Винарија Чока“ на 150ха, али не откупљује грожђе
од индивидуалних произвођача. Организовањем производње и откупа лековитог биља
бави се неколико приватних предузећа (нпр. Д.о.о. Мацвал ). Последњих година у
развоју је производња поврћа, (парадајз, краставац, паприка) и цвећа у пластеницима.
Ратарска производња је доминантна област пољопривреде, а то ће остати и у
наредном периоду, уз реално очекивање да се унапреди побољшањем сетвене
структуре,повећањем приноса и иновативним технолошким решењима.
Повртарство је за сада недовољно искоришћена област и поред постојања добрих
природних предуслова, што оставља могућност њеног интензивирања.
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Општина Чока има одређене производне програме специфичне за ово подручје, као
што је виноградарство и производња лековитог биља, што ће представљати и
компаративну предност и у предстојећем периоду.
Остале гране пољопривреде: сточарство, рибарство и сл., нису у довољној мери
искоришћене, што оставља простор за њихов развој у будућности.
Пољопривредно земљиште се налази на око 29000 ha, скоро 90% укупне површине
општине , од тога је 22491 ha обрадиво пољопривредно земљиште. Најзаступљенија
култура је њива (оранице) и налази се на 2053 ha пољопривредног земљишта а
значајна површина је и под пашњаком, 5574 ha.
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Чока

ПГ
AH

234

Воћне врсте, ha / Fruit kinds, ha
укупно
total

јабуке
apples

крушке
pears

брескве
peaches

кајсије
apricots

вишње
sour
cherries

шљиве
plums

ораси
walnuts

лешници
hazelnuts

остало
other
fruit

малине
raspberries

купине
blackberries

остало
бобичасто
воће
other
berries

76

7

4

2

16

8

30

4

3

2

0

0

0

Објекти за смештај говеда
Регион
Област
ПГ
Град –
општина
Чока

603

Објекти за смештај свиња

капацитет, број места
број

ПГ

8461

Регион
Област
Град –
општина

Чока

3769

Објекти за смештај кокошака носиља

капацитет, број места
број

коришћени
властити
у 2011/2012
729

Воћне врсте, ha / Fruit kinds, ha

капацитет, број места
ПГ

број

коришћени
властити
у 2011/2012
1215

1934

47800

22602

ПГ

527

869

ПГ

945

54781

23935

коришћени

43444

39359

338

властити

коришћени у
2011/2012

23992

16468

Хладњаче
капацитет, m
ПГ

властити

2

3

број

4

2

број

303

2

број

624

капацитет, m

коришћени
властити
у 2011/2012

Објекти за смештај пољопривредних машина и
опреме
капацитет, m

Објекти за смештај остале стоке

властити

коршићени

135

65
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Регион
Област
Град –
oпштина
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У случају земљотреса јачег интензитета могло би доћи до већих оштећења или
рушења простора у којима се складиште прехрамбени производи за исхрану и
тржиште, те до отежаног снабдевања становништва храном.
Поплаве би проузроковале тешкоће у снабдевању становништва прехрамбеним
производима. Делови територије општине Чока били би угрожени од поплава како
пољопривредно земљиште и усеви, тако и становништво на тим подручјима. У случају
истих њихова производња би била прекинута, а произведене залихе уништене.
Процењује се да би истe проузроковалe велике потешкоће у снабдевању становиштва
храном и довеле до губитка дела ускладиштене хране и то како оне за људску исхрану
тако и хране за исхрану стоке. Квалитетно обрадиво земљиште налазило би се у
поплављеном подручју, а чијим би плављењем биле уништене засађене
пољоприврдне културе, што би дугорочно смањило економски потенцијал
становништва на том подручју. У случају поплава било би неопходно изместити
прехрамбене производе у подручја која нису погођена поплавом, с тим да би
дистрибуција била знатно отежана услед плављења или оштећења уобичајених
саобраћајних праваца.
Пожари отвореног простора у време жетве могу уништити површине засејане
пшеницом. На подручју општине Чока има објеката за узгој животиња, као и погона за
производњу хране, па су опасности од пожара за исте још израженије. Опасности од
пожара изложен је и силос као и други објекти за смештај сточне хране.
Суша може изазвати смањење приноса на пољопривредним површинама. Тиме би се
смањио и удео производње хране са подручја општине у укупној потрошњи
прехрамбених артикала. Смањила би се и количина произведене сточне хране, што би
се посредно одразило на исхрану становника. Штетне последице суше неминовно би
проузроковале потребу набављања хране са ширег подручја.
Град може на индиректан начин утицати на снабдевање становништва. Последице
изазване градом у виду смањења приноса на пољопривредним културама могу
отежати снабдевеност због недостатка хране са подручја општине.
У случају олујних или јаких ветрова такође може доћи до погоршања услова у
производњи и складиштењу хране. У производњи би дошло до већих оштећења или
потпуног уништења појединих врста пољопривредних култура као и пластеника чиме
би се у знатној мери нанела штета пољопривредној производњи. У систему
складиштења проблеми би могли настати услед оштећења или уништења пре свег
кровних конструкција, али и других отвора (врата, прозори) складишта што би имало за
последицу изложеност унутрашњости објекта киши, те би могло доћи до уништења
прехрамбених производа.
Могућности техничко-технолошких несрећа, нарочито катастрофалних размера, на
простору општине нису извесне, зато што не постоји ни једно правно или физичко лице
које се бави производњом или складиштењем опасних материја (запаљиве,
експлозивне и токсичне). Међутим увек је присутна могућност саобраћајних несрећа, у
којима су учесници саобраћајна возила која у промету превозе опасне материје. Услед
техничког квара или саобраћајне несреће могуће је превртање аутоцистерни, а тиме и
истицање, паљење или експлозија опасних материја. Неконтролисано истицања
опасних материја штетно би се одразило на пољопривредне културе. Последице
проистекле истицањем опасних материја у земљиште, ваздух и воду умножавају друге
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штетне последице. Оне су у првом реду, затрована вода и земља, а у даљем животном
ланцу и циклусу затроване биљке, људи и животиње.
Од свих катастрофа, које су могуће на подручју општине Чока, најтеже последице по
снабдевање становништва храном проузроковале би санитарне и епидемиолошке
опасности.
На подручју општине има пољопривредног земљишта и на истом се узгајају биљне
културе (житарице, воће, поврће, крмно биље) које служе за исхрану људи и
животиња. Све оне су изложене могућим биљним болестима чиме би се угрозио или
знатно смањио целокупан род. Такође је могућа појава и ширење епидемије путем
хране. У том случају било би подједнако угрожено становништво и сточни фонд целе
општине, те складишни простор везан за производњу и чување хране (углавном у
индивидуалном власништву сеоских домаћинстава).
3.5. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Дом здравља Чока основан је почетком 1961. године у саставу Здравственог центра
Сента под називом ,,Слободан Пенезић“, а од 28. маја 1991. године основан је као
самосталан и под називом Дом здравља Чока. Налази се у улици Потиска бр.3 у Чоки.
Делатност ДЗ Чока обухвата амбулантно поликлинички рад, специјалистичку
консултативну дијагностику, лечење и друге видове медицинске помоћи, а који није
праћен смештајем пацијената у стационарним установама, као и хитну медицинску
помоћ. У склопу ДЗ Чока постоји служба за снабдевање лековима. Скоро свако
насељено место у СО Чока има апотеку која врши промет лекова на мало и галенску
израду лекова из фармацеутске технологије. ДЗ Чока обавља здравствену заштиту
преко организационих јединица, и то:
- општа медицина и хитна помоћ
- педијатрија
- служба за стоматолошку здравствену заштиту
- специјалистицка и диспанзерска служба
- лабораторијска служба
- служба АТД
- гинеколошка и акушерска служба
- апотекарска служба (снабдевање лекова)

Основна – превентивна здравствена заштита становништва ДЗ Чока обавља своју
делатност преко здравствених станица које су лоциране на територији месних
заједница Чока, Остојићево, Падеј, Санад, Јазово, Црна Бара и Врбица где се налазе и
здравствене станице. Апотекарска служба снабдева пацијенте и грађане лековима
путем огранака апотека, апотекарских станица и прируцних апотека.
У здравстваној служби ради дванаест лекара, три стоматолога, два фармацеута,
двадесетпет медицинских сестара, три патронажне сестре, два лаборанта и три
фармацеутска техничара. На једног лекара долази око хиљаду становника што је
задовољавајући стандард па се у планском периоду не предвиђа проширење
капацитета Дома здравља. Такође, простор Дома здравља и околине је у релативно
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Здравствена заштита врши се непрекидно у току 24 сата, путем дежурства,
приправности, рад на државним и верским празницима.
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У случају земљотреса јачег интензитета, здравствене установе, односно Дом здравља
Чока са здравственим станицама отежано би извршавали своје редовне задатке и
пружали своје услуге становништву, нарочито, ако би услед земљотреса дошло до
оштећења или рушења објеката здравствене заштите или оштећења саобраћајница, а
што би захтевало деловање додатних снага изван подручја општине.
На подручју општине Чока могућа су мања плављења (када не би било потешкоћа у
пружању здравствене заштите), а у случају поплава били би угрожени, те би могло
доћи до потешкоћа при обављању здравствене заштите становништва. У том случају
може доћи и до плављења објеката где се налазе здравствене станице те до потпуне
немогућности пружања здравствене заштите у овим објектима. Такође подизањем
нивоа подземних вода, могућа су загађења изворишта и бунара што би проузроковало
појаву заразних болести и веће потешкоће у здравственом збрињавању становништва.
Све ове непогоде у најгорем случају могу последично проузроковати појаву
епидемиолошких и санитарних опасности, када би због смањења хигијенских услова
опасност од заразних болести била повећана.
Проблем би могла представљати и потреба смештаја већег броја људи у заједничке
просторе (дворане, школе и сл,) што би погодовало развоју и ширењу заразних
болести. Иако би највећи терет здравствене заштите преузео Дом здравља, без помоћи
здравствених установа ван општине, последице се не би могле санирати.
Последице у здравству у случају великих несрећа које би захватиле подручје општине
Чока, биле би вишеструке. У том случају постоји вероватноћа да би просторије
здравствених установа биле оштећене или делимично уништене, да би део
медицинског особља оболео или био повређен као и да би део опреме био уништен.
Због великог прилива болесних или повређених особа резерве медицинског
материјала не би биле довољне, будући да су оне у Дому здравља на нивоу месечне
потрошње.
Недостатак стручних особа, возила, медицинске опреме и отежаних услова за рад
довео би до отежаног санирања последица по угрожено становништво, те до повећања
смртности настрадалог становништва.
У случају поплава и других непогода кад је неопходна евакуација становништва са
угроженог дела територије општине Чока, Штаб, у зависности од конкретне ситуације
на терену доноси наредбу за чије спровођење је задужен Дом здравља Чока, а која
садржи следеће:
• Ургентне мере за збрињавање повређених,
• Прикупљање и уништавање загађених животних намирница,
• Дезинфекцију градског водовода и приватних извора воде,
• Евентуалну вакцинацију становништва,
• Појачану контролу инфективних болести,
• Контролу појаве инсеката, глодара и зараза.
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доброј функцији и, осим мањих адаптација и реконструкција, није предвиђена
изградња нових објеката здравствене заштите.
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3.6.МАТЕРИЈАЛНА И КУЛТУРНА ДОБРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
На подручју општине Чока за непокретна културна добра утврђени су споменици
културе и то сакрални објекти у насељима Остојићево, Санад и Црна Бара (укупно
четири споменика културе) и то:
Остојићево
1. Српска православна црква, к.п. број 924, К.О. Остојићево.
Санад
1. Српска православна црква, к.п. број 197, К.О. Санад;
2. Римокатоличка црква, к.п. број 387, К.О. Санад.
Црна Бара
1. Православна капела на гробљу, к.п. број 1951/1 К.О. Црна Бара.
Истражено је осам археолошких налазишта, која су сконцентрисана ближе реци Тиси и
углавном представљају некрополе, појединачне гробове и остатке насеља
(праисторија, Сармати, Авари). Археолошка налазишта су:
Чока
1. Вујана хумка, праисторија (неолит, потиска култура), к.п.бр. 2466, 2467, К.О. Чока;
2. Аварски гробови, циглана;
3. Мајур, средњовековна некропола;
4. Кремењак, праисторија (неолит);
Остојићево
1. Хумка над Кером, праисторија, к.п. број 2141/1-3, 2142/1, 2143,2145, 2146/1-8
К.О. Остојићево;
2. Циглана Братство, сарматска некропола и појединачни аварски гробови, к.п. број
2311/1-5,2312/1-2, 2314, 2315, 2316, К.О. Остојићево;
3. Словенско и сарматско насеље, к.п. број 2416, 2423/1-6, К.О. Остојићево;

Поред тога, евидентирано је и осамнаест добара која уживају претходну заштиту
која се налазе у Јазову, Остојићеву, Санаду, Падеју и Црној Бари и то су:
Јазово
1. Римокатоличка црква, к.п. број 497, К.О. Јазово.
Остојићево
1. Римокатоличка црква, к.п. број 924, К.О. Остојићево;
2. Јеванђелистичка црква, к.п. број 617, К.О. Остојићево.
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Падеј
1. Падеј Циглана.
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Падеј
1. Зграда месне заједнице, к.п. број 1/1, К.О. Падеј;
2. Римокатоличка црква, к.п. број 890, К.О. Падеј;
3. Српска православна црква, к.п. број 1705, К.О. Падеј;
4. Чарда на прелазу код Тисе, к.п. број 8049, К.О. Падеј;
5. Пумпа на ушћу Тисе, к.п. број 8048, К.О. Падеј;
6. Пумпа поред канала, к.п. број 8075, К.О. Падеј;
7. Пумпа поред канала, к.п. број 8069, К.О. Падеј ;
8. Каштел Шулхоф, к.п. број 7528, К.О. Падеј;
9. Циглана, К.О. Падеј.
Санад
1. Православна водица на улазу у село, к.п. 1805/1, К.О. Санад;
2. Капела на католичком гробљу, к.п. број 817 К.О. Санад.
Црна Бара
1. Мост са девет грла, к.п. број 1249/2, К.О. Црна Бара;
2. Православна црква, к.п. број 486, К.О. Црна Бара;
3. Католичка црква, к.п. број 145, К.О. Црна Бара;
4. Пумпа поред Златице, к.п. број 1244/2, К.О. Црна Бара.
Веома значајни за ово подручје су Стари дворац и Чокански музеј.

У случају земљотреса јачег интензитета, могло би доћи до оштећења, уништења или
рушења ових добара. Значајнија оштећења, па и потпуно уништење могли би доживети
неки сакрални објекти нарочито фреске у црквама.
Олујно невреме и јак ветар могу оштетити кровне конструкције појединих
објеката, што би као последицу имало изложеност унутрашњости објеката киши, а што
би даље за последицу имало оштећење или уништење вредних слика, фрески, олтара,
књига непроцењиве вредности те осталих вредности унутар објеката.
Поплаве могу проузроковати знатне штете материјалним и културним добрима
због задржавања воде у грађевинама.
У свим овим случајевима било би неопходно изместити вредна културна и друга добра
на безбедна места у циљу њиховог очувања.
Због културних и материјалних добара која се чувају у овим установама у случају
пожара може настати ненакнадива штета.
Животна средина
Заштита вода
У отворене канале забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и пречишћених отпадних вода које по уредби о класификацији вода
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У општини Чока од установа културе постоји само Културно образовни центар „Чока“,
који организује културна дешавања у општини, окупља сва културна друштва и у оквиру
Центра налази се библиотека.
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припадају II класи вода и које по уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање задовољавају прописане вредности.
Атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања
одвести у атмосферску канализацију, околне површине, ригол и др. путем уређених
испуста који су осигурани од ерозије.
Основни узрок загађивања вода представља испуштање непречишћених отпадних вода
у реципијенте. Загађивање подземних вода је пре свега последица примене ђубрива,
пестицида и хербицида у пољопривреди, затим процеђивање са неуређених дивљих
депонија отпада као и неадекватан третман септичких јама.
Очување и унапређење квалитета вода може се рационално постићи само у склопу
интегралног комплексног јединственог система коришћења вода, заштите вода и
заштите од вода, уз оптимално захватање вода за поједине кориснике, добро
технолошко коришћење, рециркулацију, као и рационалне мере у технолошком
производном процесу, уз што мању емисију опасних и штетних материја у коришћене
воде и смањење отпадних и непожељних материја уопште.
Мере заштите и унапређења квалитета вода:
-ревитализација и проширивање водоводних система и смањење губитака воде
-при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и
прописе
- развој канализационе мреже и санитација насеља
- подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима, индустрији и другим
делатностима
- систематско праћење квалитета вода

Комунална бука у насељима урбаног типа највећим делом потиче од саобраћаја, док су
индустрија, занатска делатност, грађевинска оператива, угоститељство и друге
делатности од мањег значаја. У Чоки до сада није вршено испитивање нивоа
комуналне буке. Индустријска бука је релативно ниског нивоа и маскирана је буком
саобраћаја. Потребно је, ради заштите од буке, бирати делатности које су
комплементарне са становањем уз примену важећих законских прописа и норми у овој
области. Подизати дрвореде и уређивати планиране зелене површине, посебно при
одвајању становања од радне зоне.
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности се односе на укупну
буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.
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Заштита од буке
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Заштита од пожара
На подручју општине основну меру заштите против пожара представља добро
организована и опремљена служба противпожарне заштите, па је зато није неопходно
додатно уређење комплекса ватрогасне станице, уз континуално опремање за
ефикасно деловање.
Системи водоводне и хидрантске мреже представљају
комплементарну функцију за ефикасну заштиту. Због задовољења противпожарних
прописа планирана је реконструкција свих водоводних линија пречника мањег од
100mm.
У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања
појавних пожара.

Најчешће атмосферске непогоде, које се јављају на територији општине Чока су:
провала облака, ветар, олуја и град. У пролећним месецима а поготово с јесени постоји
опасност од појаве провала облака. Карактеристика ове појаве је велика количина
падавина (кише) у кратком временском року и на ограниченом локалитету. Штете од
тога могу бити вишеструке нарочито на биљкама које имају мекше стабло јер оне буду
тада сравњене са земљом и веома тешко или се уопште више не могу опоравити.
Велике падавине, срушене на једном месту земља не може прихватити па се тиме
стварају велике количине воде.
Речна корита потока због испуњености речним наносима не могу прихватити сву воду и
долази до изливања потока.
Услед разлике у температури, ваздух струји и ствара ветар. Он наноси штету (рушења)
непосредно – његовом снагом и посредним путем. Може се десити да се услед
рушења објекта појави пожар, који ветар шири даље. Могу се прекинути
електроинсталације и друга средства везе уз појаву пожара у шумским комплексима.
Ветар и олуја могу да створе сметове, нагомилавање снега да изазову превијање усева,
услед већих наноса земљишта, могу да изазову оштећење објекта и прекид
саобраћајница, да нанесу затроване гасове и радиоактивне падавине.
Град и олуја могу да нанесу велике штете на пољопривредним културама. Највише
могу страдати пшеница пред жетву, затим кукуруз, луцерка, воће и поврће.
Материјалне и друге потребе и могућности за заштиту. Са циљем да се смањи утицај
провале облака на настајање штета потребно је одржавати, односно прочишћавати

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:
-при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката
смањити опасност преношења пожара
- обезбедити, правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице, несметан
приступ противпожарних возила
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне
хидранте
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом
прописаним
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од
пожара.
Заштита од поплава, бујица и атмосферских непогода
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постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – зграде и ограде, које ће ометати
проток воде до ушћа у веће водотоке.
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог
правилног и благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних
мера.
Грађевинско техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи
самих објеката или израдом нових.
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте
предвиђене за градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду
и ширини појаса, постижу се врло добри резултати од заштите ветра.
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у
току годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да
изазове велике штете.
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на
време.
Заштита од акциденталних загађења
Акциденти се могу десити на станици за снабдевање горивом код непрописног
складиштења, утовара, истовара или транспорта запаљивих материја и коришћења
застареле технологије код претакања. За ову врсту објеката обавезна је израда
Анализе утицаја и свакодневна контрола примене прописаних мера заштите.
Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање
непречишћених употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код
индустријских погона. Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је само уз
одговорно извођење превентивних мера и мера строгог надзора и контроле.
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за
територију општине.
Заштита од јонизујућег зрачења

Контролу организовати сталним праћењем и израдом катастра радиоактивности у
надлежним службама.
Заштита од нејонизујућег зрачења
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове
коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при
планирању, коришћењу и уређењу простора. Опште мере заштите од нејонизујућег
зрачења прописане су Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС”
бр. 36/09).

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Код изградње нових и разних видова реконструкције и ревитализације постојећих
објеката и опремања читавог подручја, избегавати опрему са могућим јонизујућим
зрачењем: Ра громобрани, јонизујући јављачи пожара, остали могући извори.
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3.7. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
Заштићена природна добра у општини Чока су „Пашњаци велике дропље“ –
специјални резерват природе и Стари парк у Чоки – споменик природе у центру
места.
СРП ''Пашњаци велике дропље'' се делом налази на територији општине Чока у КО
Јазово и КО Остојићевo, на локалитету Јарош. Представља природно добро од
изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите. Процедура за проширење
граница Резервата је у току.
Утврђена је обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на геолошкопалеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се предпоставља да
имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести
Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не
би оштетило до доласка овлашћеног лица.
У случају елементарних непогода и других несрећа може доћи до уништења биљних и
животињских врста и њихових станишта, односно до нарушавања стабилности
екосистема.
У случају елементарних непогода и других несрећа могуће је да буде измењен његов
изглед или нарушен његов биолошки опстанак.
3.8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Фиксна телефонија

- Чока – Врбица
- Чока – Црна Бара
- Чока – Санад
- Нови Кнежевац – Кикинда
- Чока – Кикинда
Мобилна телефонија
Постоји 11 базних станица мобилне телефоније и то од сва три оператера. Телеком
има шест, Теленор четири и ВИП једну станицу.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

У општини Чока су раздвојени двојници и извршена је дигитализација телефонске
мреже. У функцији су дигиталне телефонске централе са 4.258 прикључака (2006.
година) у местима Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Санад, Црна Бара и Врбица. Веза
крајњих централа у местима Падеј, Остојићево, Јазово и Санад са надређеном
централом остварена је по оптичком каблу, док су крајње централе у Црној Бари и
Врбици са Чоком повезане радио-релејном везом. Кроз општину Чока пролази
магистрални оптички кабл Кикинда-Суботица и међумесни оптички кабл Чока-Нови
Кнежевац.Преко простора општине Чока прелазе РР коридори система
телекомуникационих веза:
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Интернет
Територију општине, бежичним интернетом, покривају три локална интернет
провајдера. Присутни су и АДСЛ провајдери који покривају подручје читаве државе.
У случају већих несрећа и евентуалних терористичких акција којима могу бити
онеспособљени релеји и центри везе дошло би до отежаног телекомуникационог
саобраћаја на територији општине Чока. Таква изолованост имала би за последицу
немогућност обавештавања јавности о догађајима, немогућност тражења помоћи за
настрадале, неблаговременост у пружању помоћи, немогућност комуникације са
вишим инстанцама, те стварање панике код становништва.
3.9.САОБРАЋАЈ
На путевима је увек присутна могућност саобраћајних несрећа, а посебна опасност
постоји у случају несрећа чији су учесници возила која у транзиту превозе опасне
материје (токсичне, експлозивне и запаљиве). Наиме, подручјем пролазе путни правци
и истим се у одређеним количинама без евиденције и најаве врши транспорт опасних
материја. Транзит опасних материја се врши државним путевима и железницом.
У домену капацитета друмског саобраћаја егзистирају путеви различитог хијерахијског
нивоа који својом изграђеношћу омогућују извршење путничког и робног превоза
унутар општинског простора али и окружења и субрегионалног повезивања. Територију
општине, у дужини од 24км, пресеца Државни пут I реда ( магистрални пут ) М – 24 који
повезује Сенту и Кикинду ( Ковин и Суботицу). Директно пролази кроз Падеј,
Остојићево и Чоку. Транзитни токови дуж овог пута нарушавају одвијање насељског
саобраћаја и значајно угрожавају функционисање насеља, што и до угрожености
безбедности одвијања саобраћаја. Укупно стање одвијања саобраћаја дуж овог пута
може се сматрати задовољавајуће, осим пролаза кроз насеља.

Саобраћајно оптерећење у току целе године ( сезонски ) варира и у многоме зависи од
обима пољопривредних радова. У насељима кроз које пролази државни пут II реда, он
функционално представља главну насељску саобраћајницу и основни је реципијент
свих насељских саобраћајних збивања. Саобраћај на овом путу кроз насеља нарушава
мирне насељске токове и утиче на ниво еколошких параметара ( бука, прашина,
вибрације ). Садашње стање нивоа саобраћајне услуге процењује као добро, али скорој
будућности се мора створити услови за измештање транзита ван урбаних простора
насеља.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Као и два државна пута II реда ( регионални путеви ) Р- 112 Ђала - Нови Кнежевац –
Чока – Валкањ - државна граница са Румунијом и Р- 123 Нови Књажевац-Врбица-Црна
Бара-Кикинда. Државни путеви који пролазе преко територије општине Чока су
углавном у лошем стању, са врло малим улагањима у одржавање у последњих 20
година. Ово се посебно односи на пут Р-123. У изградњи се налазе приступни путеви
мосту између Аде и Падеја, као и пут Н.Кнежевац-Црна бара („Царски друм“).
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На простору општине Чока постоји унија општинских – локалних и некатегорисаних
путева који ће бити укључени у будућу саобраћајну матрицу општине.

Железнички саобраћај
На простору општине Чока је присутан већ дуже време преко пруга различитог значаја
и то:
- Ново (Банатско) Милошево- Чока- Сента-Суботица (регионална пруга бр.3 у мрежи)
- Кикинда- ( Мокрин) – Банатско Аранђелово (локална пруга бр. 15 у мрежи)
- спојни колосек станице Сента : (Чока) одвојна скретница 22 – одвојна скретница 23
(Ором) (локална пруга бр. 22 у мрежи)
- Чока – Нови Кнежевац (локална пруга бр.32 у мрежи)

На саобраћајницама којима се крећу возила са овим опасним материјама и сами
урбани делови насеља у којима се налазе школе, супермаркети, бензинске пумпе,
здравствене амбуланте и сл. могу бити подручја на којима би могло доћи до несрећа са
великим последицама, у случају да се врши превоз опасних материја кроз урбани део
насеља.
Кључни чиниоци због којих долази до несрећа овог типа су:
• слаба обученост осаба које рукују опасним материјама,
• лош надзор и недовољно поштовање законских прописа из ове области,
• изостанак прописаних техничких услова за адекватан транспорт и рад са
експлозивима и лакозапаљивим материјама,
• лоше комуникацијске везе (железничке, друмске) и сл.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Железничка пруга Ново (Банатско) Милошево – (Чока) – Сента – Суботица спада у групу
главних пруга у Војводини и на њој се обавља путничко-робни транспорт. Траса ове
пруге тангира насеље Чоку, Остојићево и Падеј. Ова пруга, по изграђености и
елементима, омогућава задовољавајући ниво превозних услуга на садашњем нивоу, с
тим да се у будућности мора реконструисати и модернизовати да задовољи европске
стандарде.
Пруга Чока – Нови Кнежевац егзистира готово један век и она је била основни носилац
железничког саобраћаја некад, међутим данас је ван експлоатације. Коридор ове пруге
ће се према условима надлежне ЖТО Београд задржати и у планском периоду,
нарочито због планова међународног регионалног развоја где се планира афирмација
овог вида превоза уз повезивање овог простора са реионом Сегедин и Темишвар. У
постојећем стању ова пруга је дужи низ година ван експлоатације и њу пресеца већи
број атарских путева у нивоу а ако желимо њену афирмацију морамо у будућности број
прелаза у нивоу оптимизирати.
Железничка пруга Кикинда – Банатско Аранђелово својом трасом пресеца општински
простор и локалног је значаја и последњих неколико година је ван екплоатације тако
да нема већег значаја за извршење транспортног рада. Њен будући статус искључиво
ће зависити од привредног развоја околног простора односно од будућих захтева за
транспортом.
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3.10.ПРОИЗВОДЊА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
На територији општине Чoka не постоји ни једно правно ни физичко лице које се бави
производњом опасних материја и складиштењем истих (токсичне, запаљиве и
експлозивне), али због превоза ових материја преко територије општине може доћи до
техничко-технолошких удеса изазваних несрећама у саобраћају.
Општина Чока је у опасности јер због техничког квара или саобраћајне незгоде може
доћи до превртање цистерни, а тиме и до експлозија, пожара, истицања те до
контаминирања тла и ваздуха.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

За претпоставити је је да због саобраћајних несрећа чији су учесници ова возила може
доћи до истицања опасних материја по путу, а затим и до експлозија, пожара, те до
загађења земљишта и ваздуха. У таквим случајевима процењује се да би биле
угрожене особе које би се у том тренутку налазиле на месту несреће, а за околно
становништво најопасније би биле саобраћајне несреће код којих долази до истицања
отрoвних материја које се шире ваздухом.
Могући акциденти код превоза ових материја, морају се третирати као ситуације са
опасностима по становништво и са аспекта интензитета, времена трајања и подручја
које може бити угрожено. Интензитет трајања зависи од количине запаљивих материја
које су стављене у промет, разорној моћи опасних материја, месту несреће и сл.
Директно угрожавање учесника у саобраћају, са повређеним и смртно страдалим
лицима, те угрожавање материјалних добара и биљног и животињског света су
најдиректније последице несрећа овог типа.
Код земљотреса јачег интензитета били би угрожени сви путеви на територији општине
Чока, па би могло доћи до оштећења путева и одрона земље што би имало за
последицу на појединим путним правцима прекид и застој саобраћаја. У том случају
треба рачунати на алтернативне правце на подручју општине.
Појава залеђених путева може бити проузрокована метеоролошким појавама ледене
кише, поледице и површног леда. То су метеоролошке појаве које се јављају у хладно
доба године (од јесени до пролећа). Могућношћу појаве залеђености путева угрожени
су сви путни правци на подручју општине Чока. Реална могућност појаве поледице је
приликом падања ледене кише, када се једноставно због краткоће времена путеви не
стигну на време посипати. Могући су мањи прекиди саобраћаја због саобраћајних
незгода у којима може бити лако повређених особа са мањим материјалним штетама
на возилима.
Услед већих снежних падавина може доћи до прекида и отежаног обављања
саобраћаја, што може да проузрокује и отежано снабдевање становништва основним
животним намирница као и отежано обављање других облика живота и рада. За
одржавање општинских путева, за време снежних падавина задужено је Јавно
предузеће за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока.
Поплаве могу довести до плављења путева. Последице би се огледале у прекиду или
отежаном одвијању саобраћаја на појединим путним правцима што би отежало
евакуацију становништва са угрожених подручја те би се морали користити
алтернативни путни правци.
У току евакуације контролу саобраћаја и усмеравања врши МУП, на начин да се поштују
правци евакуације и спречавају застоји.
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Посебну опасност за становништво, материјална добра и животну средину представља
и чињеница превоза опасних материја без евиденције у одређеним количинама кроз
општину Чока. Опасне материје као што су разне запаљиве и експлозивне материје,
затим отровне и корозивне могу приликом изливања угрозити становништво, али и
водотокове и биљни и животињски свет. Последице проистекле истицањем опасних
материја у земљиште, ваздух и воду умножавају друге штетне последице. Оне су у
првом реду, затрована вода и земља, а у даљем животном ланцу и циклусу затроване
биљке, људи и животиње. Низ се наставља сложенијом здравственом заштитом (по
обиму, врсти, количини лекова) и ветеринарске помоћи.
Могући акциденти код превоза ових материја, морају се третирати као ситуације са
опасностима по становништво и са аспекта интензитета, времена трајања и подручја
које може бити угрожено.
Интензитет трајања зависи од количине запаљивих материја које су стављене у промет,
разорној моћи опасних материја, месту несреће и сл.
Опасне материје могу приликом изливања угрозити становништво, али и водотокове и
биљни и животињски свет. Временски период трајања ће према томе, зависити од
идентичних фактора који утичу на интензитет трајања несреће.
Подручја на којима би могло доћи до несрећа са несагледивим последицама су урбани
делови насеља, саобраћајнице којима се врше овакви превози.
Практично то значи, да и сами урбани делови насеља кроз која пролазе саобраћајнице
којима се крећу возила са овим опасним материјама, а у којима се налазе школе,
супермаркети, здравствене амбуланте и сл. могу бити подручја на којима би могло
доћи до несрећа са несагледивим последицама.
Директно угрожавање учесника у саобраћају, са повређеним и смртно страдалим
лицима, те угрожавање материјалних добара и биљног и животињског света су
најдиректније последице несрећа овог типа.
Деловањем човека убрзавају се многе еволуционе промене земљишта, па је врло често
људска активност повезана са негативним утицајем према земљишту. Пољопривредна
производња као извор загађења земљишта има велики значај из разлога што проблем
код загађења земљишта, за разлику од воде и ваздуха, је у томе што земљиште има
способност апсорпције штетних материја а тиме и њихову акумулацију, тако да се оне
могу задржати дуже време у земљишту него у води и ваздуху, а тиме се опасност од
њиховог штетног деловања повећава. Штетне материје могу доспети у површинске и
подземне воде, или усисавањем од стране кореновог система у биљке, a путем ланца
исхране у људски и животињски организам.
Загађење земљишта има директан утицај на здравље људи. До ове врсте загађења
најчешће долази на пољопривредним површинама на којима се интезивно гаје биљке,
као сировине за производњу хране за животиње или као храна коју конзумирају људи.
Процена контаминације (загађивања) земљишта обухвата следеће ризике:
- Загађење земљишта тешким металима, потенцијално токсичним елементима и
ђубривима жива, кобалт, олово, цинк, арсен, алуминијум,нитрити и др.
- Загађење земљишта пестицидима и љиховим дериватима инсекциди,
хербициди, акарициди и нематоциди и њихови деривати.
Употреба пестицида је у сталном порасту. Највећа опасност за контаминацију
земљишта представља нестручна и неконтролисана употреба пестицида као и
недостатак система сталне контроле квалитета и исправности пестицида који су
доступни на тржишту. Поред контаминације земљишта као примарног загађења, а
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посредством земљишта може доћи до контаминације површинских, подземних вода
укључујући и воду за пиће, а преко кореновог система до контаминације биљака, те на
тај начин здравље људи и животиња може бити значајно угрожено.

Табела бр. 16 Последице по становништво у случају ванредних ситуација I део

1.

Земљотрес

МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ
НА ОБЈЕКТИМА

- оштећење објекта
- рушење објекта или
дела објекта

- пожар
- кварови на

2.

Удар грома

3.

Олујни
ветрови и
град

4.

Поплаве

инсталацијама на
објектима
- прекид енергетских
инсталација
- Пожар
- Оштећење дела објекта
- Кварови или уништење
електричних
инсталација и опреме
- Рушење делова објекта
- Кварови на опреми за
рад
- Прекид електричних
инсталација

- Поплаве приземних
објеката

- Прекид електричних
инсталација
5.

6.

Суша

Клизишта и
одрони

- Смањење капацитета
или нестанак воде
- Смањење капацитета
или нестанак воде за
гашење пожара
- Рушење објекта или
делова објекта
- Кварови на машинама и

МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ
НА ОПРЕМИ

МОГУЋЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
КОД
СТАНОВНИШТВА

- пожар
- оштећење или

- паника
- повреде

уништење намештаја,
рачунара, уређаја и
др.
- престанак рада

(лакше и теже
природе)
- смрт

- Пожар
- Оштећење или

- Паника
- Повреде

уништење намештаја,
рачунара, уређаја и
др.
- Кварови на
инсталацијама
- Рушење крова
- Урушавање објеката
- Ширење опасних
материја
- Престанак
технолошког процеса
- Удар грома
- Уништење делова
објекта и опреме
- Загађење воде за пиће
- Престанак
технолошког процеса
- Пожар
- Престанак рада

(лакше и теже
природе)
- Смрт
- Паника
- Тровање
- Опекотине
- Повреде
(лакше и теже
природе)

- Уништење објекта
- Пожар
- Кварови

- Паника
- Опекотине
- Тровање

- Паника
- Повреде
(лакше и теже
природе)

- Паника
- Повреде
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7.

Велики
снежни
наноси

уређајима за рад
- Прекид електричних и
других инсталација
- Рушење објекта или
делова објекта
- Кварови на опреми за
рад
- Прекид довода
електричне енергије

- Ширење опасних
материја

- Кварови на опреми за
рад
- Престанак рада
- Уништавање дела
објекта

- Повреде
(лакше или
теже природе)
- Промрзлине
- Повреде
(лакше и теже
природе)

Табела бр. 17 Последице по становништво у случају ванредних ситуација II део
ПРОЦЕСВАНРЕДНА
СИТУАЦИЈА

МОГУЋЕ СИТУАЦИЈЕ У
ДРУШТВУ

Испуштање
запаљивих
течности и гасова

- пожар
- експлозија
- отровне паре и гасови

- пожар
- експлозија
- разарање

2.

Таложење
запаљиве
(угљене) прашине

- пожар
- експлозија

- пожар
- експлозија
- разарање

3.

Електро
енергетска
постројења –
оштећење
изолације,
погонско
преоптерећење
Посуде под
притиском

- пожар

- пожар
- експлозија

- експлозија

- разарање

1.

4.

5.

Складишта
запаљивих
течности испуштање

- пожар
- експлозија
- разарање
- загађење земље и

МОГУЋЕ
СИТУАЦИЈЕ НА
ОПРЕМИ

- пожар
- експлозија
- разарање

воде
6.

Складишта
запаљивих
чврстих материја -

- пожар
- ширење птодуката
горења (дим, отровни

- пожар
- уништење
машина и уређаја

МОГУЋЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
КОД
ЗАПОСЛЕНИХ

- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- тровање
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- тровање
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- смрт

- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- тровање
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
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7.

8.

гасови)

Складиштење
експлозива за
индустријску
намену

- експлозија
- разарање

Обрушавање
материјала

- закрчење пролаза

за рад

- пожар
- разарање
(оштећење
суседних
објеката)
- Уништење
машина и уређаја
за рад

9.

Лабараторијe –
испуштање
отровних,
запаљивих и
нагризајућих
течности

- пожар
- експлозија
- загађење

- пожар
- експлозија

10.

Котларнице –
пораст притиска

- пожар
- експлозија

- пожар
- експлозија
- разарање

природе)
- гушење
- смрт
- повреде
(лакше и теже
природе)
- смрт

- повреде
(лакше и теже
природе)
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- тровање
- смрт
- паника
- повреде
(лакше и теже
природе)
- смрт
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93

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ПРОЦЕНА
РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ДРУГИХ НЕСРЕЋА
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Несреће су знак прекида функционисања заједнице које проузрокују велике људске и
материјалне штете, а премашују способност погођене заједнице да их реши употребом
властитих средстава.
Елементарне непогоде и друге несреће се разликују према узроку настанка и могу
бити:
• природне и
• техничко-технолошке.
Последице несрећа, како природних, тако и техничко-технолошких, најпре и
највише би осетило становништво угроженог подручја, а потом би се исте негативно
одразиле на материјална и културна добра, као и животну средину. Обе врсте несрећа
нису карактеристичне нити су се у таквим размерама догађале на подручју општине
Чока. Ипак појединачни случајеви деловања на подручју (земљотреси, суше, град,
поплаве, снежне падавине), проузроковале су велике штете.
4.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Идентификација опасности и процена ризика обухватају идентификацију критичних
реона, локација и објеката, односно места која представљају најслабије тачке или
могуће изворе опасности са аспекта настајања елементарних непогода и других
несрећа.
Идентификацијом опасности и проценом ризика разрађује се: приказ могућег развоја
догађаја-сценарио, анализа последица од елементарних непогода и других несрећа и
процена ризика.
Приказ могућег развоја догађаја – сценарија обухвата сагледавање и евидентирање
могућих извора опасности, обима и насталих последица по живот и здравље људи,
животиња, животне средине, материјалних и културних добара. Приказ могућег
развоја догађаја – сценарија, обрађује се по врстама опасности, у складу са
Методологијом за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.

Могући ниво несреће одређују се на основу предвиђеног сценарија и анализе
повредивости, а изражава се као I ниво несреће( објекта постројења), II ниво несреће
(објекта, постројења и комплекса), III ниво несреће (ниво јединице локалне
самоуправе), IV ниво несреће(национални ниво) ili V ниво несреће ( међународни
ниво).

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Анализом последица несреће обухватају се анализа повредивости и одређивање
могућег нивоа несреће. Идентификују се простор, локације и објекти, и наводе се сви
повредиви објекти на угроженој територији.
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ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Методологија процене ризика се заснива на процесу приказаном у Прилогу А:
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Штићене вредности, односно области утицаја штићених вредности дати су у Табела Б1,
који се налази у саставу Методологије за израду процене угрожености.

Табела бр. 18 Области утицаја штићених вредности

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ

ОБЛАСТИ УТИЦАЈА ШТИЋЕНИХ ВРЕДНОСТИ

1.

ЖИВОТ

Број смртно страдалих, број несталих људи, број
убијених и угинулих животиња

2.

ЗДРАВЉЕ

Број људи и животиња са тешким и лакшим
повредама, број оболелих и заражених

УСЛОВИ ЗА
НОРМАЛАН ЖИВОТ

Број лица која су остала без основних услова за
живот на погођеном подручју (смештај, храна,
вода, хигијенски услови) евакуација, број и врсте
животиња без основних услова за живот

4.

ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Капацитети и трошкови за лекове и медицинска
средства,
здравствена заштита болничко
збрињавање, ветеринарска заштита

5.

НЕПОСРЕДНЕ ИЛИ
ТРАЈНЕ ХИТНЕ МЕРЕ

6.

РЕСТАУРАЦИЈА
ЈАВНИХ ЗГРАДА

ЉУДИ И
ЖИВПТИЊЕ

ЈАВНИ ПРЕВОЗ И
ИНФРАСТРУКТУРА

7.

8.

ЕКОНОМИЈА
И ЕКОЛОГИЈА

Храна, вода, смештај, обућа и одећа
Процена
оштећења,
рестаурације

укупни

трошкови

Функционалност
јавног
превоза,
путева,
електроенергетских
система,
комуналног
система, алтернативно снабдевање водом,
рашчишћавање – приоритети, процена штете

РЕСТАУРАЦИЈА
Оштећени културни објекти, процена штете,
КУЛТУРНОГНАСЛЕЂА трошкови рестаурације, приоритети

9.

РЕСТАУРАЦИЈА
ИМОВИНЕ

Процена
штете,
трошкови
потребни капацитети

рестаурације,

10.

РЕСТАУРАЦИЈА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Процена штете, процена утицаја на људе и
могућност мултипликације опасности, трошкови
санације

11.

ЕКОЛОШКИ
ТРОШКОВИ

Процена штете, утврђивање стања на терену,
процена утицаја на људе, животиње и
земљиште, трошкови санације, приоритети,

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

3.
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асанација терена

12.

ОМЕТАЊЕ
ЕКОНОМСКЕ
АКТИВНОСТИ

Утицај на свакодневни живот и рад, прекид
производње, снабдевање енергентима, водом,
храном, лековима

13.

ИСПЛАТА
ОСИГУРАЊА

Активност осигуравајућих друштава у процени
штете и исплата осигурања

14.

ИНДИРЕКТНИ
ДРУШТВЕНИ
ТРОШКОВИ ПО
ЕКОНОМИЈУ

Величина свих трошкова насталих услед
елементарних непогода и других несрећа а нису
планирани буџетом

15.

ДРУГИ ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ

Трошкови ангажовања снага других држава на
помоћи у санирању последица

ЈАВНО НАСИЉЕ И
АНКСИОЗНОСТ

Ангажовање
полиције
и
других
снага
безбедности, ангажовање медицинских служби,
паника, страх, уништавање и незаконито
присвајање јавне и приватне имовине

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ

ОБЛАСТИ УТИЦАЈА ШТИЋЕНИХ ВРЕДНОСТИ

НАРУШАВАЊЕ
ТЕРИТОРИЈЕ

Покушаји
отцепљења
дела
територије,
непризнавање закона државе од стране разних
сепаратистичких и терористичких група

НАРУШАВАЊЕ
МЕЂУНАРОДНЕ
ПОЗИЦИЈЕ

Лођа припремљеност и реакција на елементарне
непогоде и друге несреће, велики број страдалих и
повређених услед лоше припремљености и
организације помоћи, неадекватно коришћење
међународне помоћи

НАРУШАВАЊЕ
ДЕМОКРАТСКОГ
СИСТЕМА

Губљење поверења у систем власти на свим
нивоима илипојединално

20.

ПСИХОЛОШКИ
УТИЦАЈ НА
ДРУШТВО

Услед лоше припремљености и организације
помоћи наносе се негативне последице на
психолошку снагу становништва да се избори са
ефектима елементарних непогода и других
несрећа

21.

УТИЦАЈ НА ЈАВНИ

17.

18.

19.

ДРУШТВЕНО
ПОЛИТИЧКА
СИТУАЦИЈА

Услед

губљења

домаћинстава,

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

16.

родбине,
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РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

материјалних средстава за живот долази до
криминала

22.

ПОЛИТИЧКЕ
ИМПЛИКАЦИЈЕ

Разне политичке партије покушавају да извуку
политичку корист прокламујући властите програме
за побољшање стања

23.

ПСИХОЛОШКЕ
ИМПЛИКАЦИЈЕ

Долази до појаве страха за опстанак и даљи живот

24.

ШТЕТА ПО
КУЛТУРНЕ
ВРЕДНОСТИ

Процена штете, могућност санирања, важност
објеката

25.

ПРЕКОГРАНИЧНИ
УТИЦАЈ

Штета у прекограничним подручјма, ангажовање
снага у прекограничним подручјима, дипломатски
контакти

4.2.

ГРУПЕ РИЗИКА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Критеријуми за процену ризика су сврстани у следеће категорије:
• Критеријум за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних
опасности свих група ризика;
• Критеријум за одређивање вероватноће;
• Критеријум за одређивање последица;
• Критеријум за утврђивање нивоа ризика;
• Критеријум за утврђивање категорије ризика;
• Критеријум за утврђивање приоритета ризика;
• Критеријум за примену опција за ублажавање ризика;
• Критеријум за примену опција за изводљивост;

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Код процене ризика потребно је обухвати следеће групе ризика и извршити
идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности од:
• ПН-1 Земљотреса;
• ПН-2 Одрона, клизишта и ерозија;
• ПН-3 Поплава;
• ПН-4 Олујних ветрова;
• ПН-5 Града;
• ПН-6 Снежне мећаве, наноса и поледице;
• ПН-7 Суша;
• ПН-8 Епидемија;
• ПН-9 Епизоотија;
• ТТН-1 Пожара и експлозија;
• ТТН-2 Техничко-технолошких удеса и терористичких напада и
• ТТН-3 Нуклеарних или радијационих акцидента
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• Критеријум за примену анализе цена-корист;
• Критеријум за одређивање преосталог ризика и
• Критеријум за утврђивање комбинације више ризика (мулти ризик).
4.3.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ПРЕЛИМИНАРНУ АНАЛИЗУ

За евидентирање идентификованих опасности и прелиминарну анализу потенцијалних
опасности примењују се обрасци прописани методологијом( Табела М).
Евидентирање карактеристика потенцијалних опасности врши се за сваку потенцијалну
опасност посебно а према могућим величинама ( од 1 до 5).

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Прелиминарна анализа потенцијалних опасности има за циљ да установи да ли постоји
одређена опасност на датом подручју, а затим да одреди степен њеног утицаја, са
аспекта угрожавања штићених вредности, у односу на друге опасности.
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Табела бр. 19 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од земљотреса

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

1.

2

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу на
затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

3

4

5

6

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА (ПН-1)
Не постоји карта хазарда (потенцијалних опасности),

1.1.

Постојање докумената
планског мониторинга

1.2.

Постојање система за
идентификацију , рану
најаву и обавештење

1.3.

Постојање система
мониторинга и евиденције

постоји

прогнозна карта, карта сеизмичког зонирања територије и
врши се геодинамички мониторинг. Не постоји особа
оспособљена за рад са документима. Основни степен
сеизмичности подручја (MCK -64) од 7° до 8°

5

постоји

Не постоје системи за идентификацију земљотреса, рану
најаву и обавештавање становништва. Не постоје особе
одређене и оспособљене за руковање системима. Не
планира се њихова изградња.

5

постоји

Постоји неодговарајућа евиденција важних објеката
осетљивих на јаке потресе, не постоје адекватни планови
за мониторинг, не постоје адекватни и ажурни планови за
предузимање мера заштите становништва и добара,

4

3

Услед слабо организоване
припремљености и
организације помоћи наносе
се негативне последице на
психолошку снагу
становништва да се избори са
ефектима елементарних
непогода и других несрећа.
Незнатан прекид у
функционисању јавног
превоза од неколико сати.
Путеви су са оштећењем,
мањи број препрека. Прекид
снабдевања струјом и
енергентима до 1 дан. Прекид
рада комуналног система до 1
дан. Постоји потреба за
алтернативним снабдевањем
водом.
Очекивана дејства
земљотреса на територији
Општине: 3% порушених
објеката, од 15% до 20% тежа
оштећења на објектима, и

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

1

Да ли постоји
потенцијална
опасност
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испод 10% лака оштећења на
објектима. Потребне мање
интервенције, испуцали
зидови на местима

1.4.

Густина насељености и
величина животињског
фонда

1.5.

Могућност генерисања
других опасности

постоји

Густина насељености испод 100 становника по km2.
Укупно 100-500 грла сточног фонда по km2

1

постоји

Истовремено уз земљотрес настајање опасности од
хемијског удеса на мањим постројењима уз присуство
пожара, епидемија мањег обима (заразних болести људи)

2

Нарушени услови за живот у
смислу енергената до 1 дан,
нарушено снадбевање храном
и водом до 1 дан. Нема
потребе за евакуацијом.
Могуће мање повреде
становништва.
До 5% угинулих животиња
једне врсте услед повреда и
нарочито опасних заразних
болести, до 20% лакше
повређених животиња или до
5% оболелих животиња од
нарочито опасних заразних
болести у једној
епизоотиолошкој јединици.
Због постојања лакших
повреда код мањег броја
људи, неопходно је
коришћење лекова и
материјалних здравствених
средстава. Нема потребе за
болничким збрињавањем

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

постоје неадекватни планови за реаговање у случају јаких
потреса, постоји особа одређена за вршење мониторинга
без адекватног оспособљавања
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Табела бр.20 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од одрона, кизишта ,ерозије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

Да ли постоји
потенцијална опасност

Конкретан опис потенцијалне
опасности у односу на затечено стање,
а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

1. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОДРОНА, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ (ПН-2)

Постојање планске и
пројектне документације

постоји

Не постоји ни планска ни пројектна
документација

5

2

2.2

Параметри и карактер
одрона, клизишта и
ерозивног подручја

постоји

клизиште: условно стабилна падина у
којој се процес клизања може
активирати у екстремним природним
условима или неадекватном
техногеном активношћу, кретање
терена врло споро, запремина
клизајуће масе < 100 м³, површина
клизног тела < 100 м², клизиште има
тенденцију смиривања;

1

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

2.1

Нема негативан ог
психолошког утицаја на
друштво или је у границама
просека. Политичка
ситуација је у границама
редовних догађања. Нема
случајева јавног насиља или
је у редовним границама.
Нема ометања или у
границама редовних
економских трошкова.
Поремећаја јавног превоза и
инфраструктуре,одсеченост
појединих насеља.

одрон: врло мали потенцијално
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активни одрон површине до 10 м², а
запремине до 100 м³;
ерозија: јаруге умирене, дубине и
ширине до 2 м, повремена бујична
активност малог интензитета;

2.4.

Густина насељености

постоји

5

постоји

Клизиштем може да буде угрожено
испод 1% насеља и/или испод 5%
становништва

1

1

1

2.5.

Густина инфраструктурних
привредних објеката

постоји

Угроженост испод 10% важних
инфраструктурних и привредних
објеката. Незнатно нарушавање
нормалног функционисања и
снабдевања.

2.6.

Могућност генерисања
других могућности

постоји

Истовремено уз одрон, клизишта и
ерозије настајање опасности од
поплава мањег обима

Еколошки трошкови су
увећани. Нема великог
уништавања шумске
вегетације на угроженом
подручју при одрону,ерозији
и клизишту.
Делимично нарушени услови
за нормалан живот.
Поремећаја се осетили код
дела становништва. Нема
погинулих и несталих људи,
лакше повређених нема,
тешко повређених нема
Оштећено до 10% имовине
грађана и привреде,
потребне мање
интервенције, испуцали
зидови на местима.
Нема потребе или
минимална потреба за
утрошком лекова и

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

2.3.

Површина и
карактеристике угроженог
подручија

Терен је пошумљен испод 5%, тло је
састављено од песка и земље, постоје
веома чести подземни и надземни
водени токови, грађевински радови се
изводе неконтролисано
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медицинских средстава,
нема потребе за болничким
збрињавањем. Оштећења на
објектима за индивидуално
становање.

Табела бр. 21 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од поплава

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

3.1.

3.2.

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу на
затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по
штићене вредности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА (ПН - 3)

Узрок и карактер настанка
поплаве

Изграђеност система
заштите од поплава

постоји

Обилне кише ; Средње брз настанак поплаве,
Поплава који одликују мале брзине и дубине до 30
цм, дужина трајања до 10 дана и период појаве
пролеће-јесен. Нема рушења и преливања насипа.
Бујичне поплаве. Присутност подземних вода (до
20цм). Настанак поплаве у року до 3 дана.

постоји

Правно нормативна регулатива у фази израде.
Заштитни систем (насипа 50% изграђен). Нема
система ране најаве. Имају делимично организоване
снаге за заштиту од поплава 60% од потребног.
Постоји делимична организација субјекта за
реаговање у случају поплаве (50%). Има опрема и
средства за заштиту од поплава (30%) од потребног.
Планира финансијска средства за набавку опреме и

Безбедност становништва
може бити нарушена.
3

3

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

3.

Да ли
постоји
потенцијалн
а опасност

Незнатан прекид у
функционисању јавног
превоза . Путеви могу бити
оштећени, мањи број
препрека са потребом за
рашчишћавање путева.
Прекид снабдевања струјом
и енергентима до 1 дан.
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3.3.

3.4.

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

Могућност генерисања
других опасности

Прекид рада комуналног
система до 1 дан. Могућа
потребе за алтернативним
снабдевањем водом.

постоји

Неурбано насеље са густином насељености до 100
становника по квадратном километру. Изграђеност
инфраструктуре (струја,саобраћај и др.). постојање,
обрадивих пољопривредних површина, кориштених
за производњу усева и прехрамбених производа
Изграђеност фарми за узгој животињског фонда
капацитета 5000 до 10000 јединки.

2

постоји

Истовремено уз поплаву настајање опасности,
хемијског удеса на мањим постројењима са опасним
материјама уз присуство пожара, епидемија и
епизоотија мањег обима (заразних болести за људе
и животиње), биљних заразних болести.

3

Нарушени услови за живот у
смислу нестанка енергената
до 1 дан, нарушено
снабдевање храном и водом
до један дан. Нема примера
срушених или оштећених
стамбених објеката. Нема
потреба за евакуацијом.
Нарушени услови за живот,
нарушено снабдевање
храном и водом до један
дан. Нема примера
срушених или оштећених
објеката за смештај
животиња. Нема потреба за
евакуацијом. До 1% угинулих
животиња једне врсте услед
повреда и незаразних
болести и до 10% лакше
повређених животиња или
оболелих од незаразних
болести

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

средстава (40%). Делимично спровођење
превентивно техничких мера заштите од поплава.
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Табела бр. 22 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од олујних ветрова

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу
на затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијал
не
опасности

Могуће последице по штићене вредности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОЛУЈНИХ ВЕТРОВА (ПН - 4)

4.1.

Карактеристике подручја

4.2.

Интензитет олујних
ветрова, правац и смер
струјања

4.3.

Густина
инфраструктурних и
привредних објеката на
подручју

постоји

Насељена подручја ниске градње,
пољопривредне области, историјски и други
споменици културе, шуме и шумско растиње,
дрвеће и животињски свет, дрвореди,
индивидуално дрвеће и дрвеће у парковима.
Појединачни далеководи

постоји

Веће или једнако од 21 м/с (8Бф). Обара и ломи
дрвеће, обара слабе димњаке, наноси знатне
штете зградама. Могућа су и тешка разарајућа
дејства. Најчешће СЕ-ССЕ и NW.

3

постоји

Фабрички и други димњаци, грађевински
кранови и друге дизалице, електродистрибутивна
постројења и опрема, индивидуалне
пољопривредне парцеле, изоловани привредни

2

3

3

Минимално нарушени услови за нормалан
живот. Поремећаја нема или се нису ни
осетили код већине становништва. Лакше
повређених нема, тешко повређених нема.
Политичка ситуација је у границама
редовних догађања. Нема случајева јавног
насиља или је у редовним границама
Нема знакова негативног утицаја на
животну средину.Штете од олујних ветрова
не прелазе 1% националног дохотка на
територији у претходној години. Нема
поремећаја јавног превоза и
инфраструктуре. Нема индиректних
друштвених трошкова по економију .
Нема потребе за хитним и трајним мерама.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

4.

Да ли
постоји
потенцијал
на
опасност
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објекти.

постоји

Истовремено уз олујне ветрове настајање
опасности од: поплава мањег обима, града
слабијег интезитета

3

Табела бр. 23 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од града

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Да ли
постоји
потенцијалн
а опасност

5. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ГРАДА (ПН-5)

Конкретан опис потенцијалне опасности у
односу на затечено стање, а према процењеној
величини потенцијалне опасности

Величина
потенцијалн
е опасности

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

4.4.

Могућност генерисања
других опасности

Штете које ветар може нанети на
дистрибутивним
деловима
телекомуникације могу бити изазване
непосредно његовом снагом, или пак
посредним путем. Обично су штете,
изазване посредним путем, веће. Наиме,
може се десити да се услед рушења
објеката појави пожар, који ветар шири
даље,
могу
да
се
прекину
електроинсталације и друга средства везе
уз појаву пожара на пољопривредним
комплексима.

Могуће последице по штићене вредности
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Карактеристике појаве града

5.2.

Карактеристике градом
оштећених површина

5.3.

Правац наиласка
градоопасних облачних
ћелија

5.4.

Карактеристике критичних
површина и објеката

5.5.

Осетљивост пољопривредних
култура на појаву града,
посебно у одређеним фенофазама

5.6.

Постојање активне заштите од
града

постоји

постоји

Градом су оштећене мале површине са
процентом оштећења мањим од 30-50%.

постоји

Подручје се налази на правцу ретких наилазака
градоносних непогода.

постоји

На делу подручја су заступљене културе и
објекти који су веома осетљиви на појаву града

постоји

постоји

Пољопривредне културе су веома осетљиве на
појаву града.

Одбрана постоји на већем делу територије (око
50-70%), али постоје одређени проблеми у
функционисању.
Оптимално пројектована.

Минимално нарушени услови за нормалан
живот. Поремећаја нема или се не осете код
већине становништва. Лакше повређених
нема, тешко повређених нема.

2

2

Штета је обично највећа на пољопривредним
културама.

2

Углавном је градоносни облак из правца
Вршца. Нема поремећаја јавног превоза и
инфраструктуре.

3

4

3

Нема потребе за хитним и трајним
мерама,јер Комисије излазе на терен за
процену штете.
Оштећено обично од 25% до 30%
пољопривредних засада на правцу
градоносних облака.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

5.1.

Град се појављује мање од три пута годишње на
мање од 20% територије и углавном не
проузрокује оштећења на пољопривредним
културама и материјалним добрима.

Политичка ситуација је у границама редовних
догађања.
3
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Могућност генерисања других
опасности

постоји

Могуће су саобраћајне незгоде због лома
шофершајбни на мотрним возилима на
саобраћајницама.

2

Табела бр. 24 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од снежних мећава, наноса и поледица

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

6.

6.1.

Да ли
постоји
потенцијал
на
опасност

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу на
затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по штићене
вредности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СНЕЖНИХ МЕЋАВА, НАНОСА И ПОЛЕДИЦЕ (ПН-6)

Подручја на којима
се појављује
опасност

постоји

Мали градови и села, индустријска и грађевинска
постројења и опрема (далеководи, грђевински
кранови и дизалице и сл.), саобраћајна
инфраструктура (мостови, коловози...), копнени,
ваздушни и речни саобраћај, повредиви објекти
(школе, вртићи, болнице), монтажни објекти, шуме,
шумско растиње и дрвеће, дрвореди, културни и
историјски споменици,

3

3

Безбедност становништва може бити
нарушена у појединим насељима.
Због насталих догађаја постављају се
питања у медијима да ли су све мере
предузете како треба у складу са
законом.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

5.7.

Истовремено уз град настајање опасности од:
олујних ветрова, поплава мањег обима,
техничко-технолошких удеса на постројењима
са опасним материјама.
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6.3.

Активности
угрожене појавом
опасности

6.4.

Могућност
генерисања других
опасности

постоји

Снежна мећава, наноси: децембар-фебруар,
поледица: новембар-март; време трајања 1-3 дана.

4

постоји

Мање отежан рад електропривредног система,
мање отежано снабдевање становништва основним
животним намерницама, мање отежано кретање
становништва и обављање свакодневних послова,
отежано функционисање хитних служби, отежано
обављање копненог, речног и ваздушног саобраћаја.

2

постоји

Истовремено уз снежне мећаве, наносе и поледицу
настајање опасности од: техничко-технолошког
удеса у транспорту опасних материја уз присуство
пожара, епидемија мањег обима.

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

6.2.

Време појављивања
и време трајања
опасности

Нарушени услови за живот,
нарушено снабдевање храном и
водом до један дан. Нема примера
срушених или оштећених објеката за
смештај животиња. Нема потреба за
евакуацијом.Штета не прелази 1%
националног дохотка оствареног на
подручју у претходној години.
Незнатан прекид у функционисању
јавног превоза од неколико сати.
Путеви су без оштећења, мањи број
препрека. Увек има потребе за
рашчишћавањем путева. Прекид
снабдевања струјом и енергентима
до 1 дан. Прекид рада комуналног
система до 1 дан. Нема потребе за
алтернативним снабдевањем водом.
Због постојања лакших и тежих
повреда код већег броја људи због
поледице(ломови костију код људи),
неопходно је коришћење великих
количина лекова и материјалних
здравствених средстава. Од
угрожених повредама, до 50%
случајева на болничком збрињавању
до 30 дана.
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Табела бр. 25 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од суша

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу
на затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалн
е опасности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СУША (ПН-7)
Минимално нарушени услови за
нормалан живот. Поремећаја нема или
се нису ни осетили код већине
становништва. Постављају се питања у
медијима да ли су све мере предузете
како треба у складу са законом

СПИ ≤ -1.282
7.1.

7.2.

7.3.

Могуће последице по штићене
вредности

Класификација јачине
суше помоћу СПИ* и
могући утицаји

Време појаве и трајања
опасности

Површина и
карактеристике
угроженог подручја

постоји

Могуће штете у пољопривреди;

3

Умерен ризик од пожара, мањи проблеми у
водоснабдевању.

постоји

Један до два месеца у вегетационој сезони, уз
појаву краћих таласа високих температура
ваздуха (до 5 дана)

Након дуге суше, постоји потреба за
алтернативним снабдевањем водом.
3
3

Захваћено подручје : 25-75%;
постоји

Смањење приноса у пољопривреди од 10% до
25%;

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

7.

Да ли
постоји
потенциј
ална
опасност

Угрожени су и људи и сточни фонд
због немогућности расхлађивања и
жеђи. Штета експоненцијално
директно расте са већим бројем дана
без падавина. У годинама са изразито
јаким сушама смањење
пољопривредне производње достиже
око 20%, међутим, вишегодишње
просечно смањење производње услед
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суше процењује се на око 5%.

7.5.

Могућност генерисања
других опасности

постоји

Приступачност од 25% до 50% расположиве воде;
смањење приноса због недостатка воде за
наводњавање.

постоји

Истовремено уз суше настајање опасности од
шумских и других пожара, хемијског удеса на
постројењима са опасним материјама, епидемија
и епизоотија мањег обима (заразних болести за
људе и животиње), биљних заразних болести.

4

3

Исушивање ораница,
повртњака,воћњака без адекватног
начина решења достатка воде.

Постоји потреба за помоћи
специфичним артиклима за децу и
старе и болесне до 5%
становника.Такође,могућност лаког
ширења заразе је врло присутна.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

7.4.

Могућност
наводњавања
(расположивост воде за
наводњавање)
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Табела бр. 26 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од епидемија

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

8.1.

8.2.

Конкретан опис потенцијалне опасности у
односу на затечено стање, а према
процењеној величини потенцијалне опасности

Величина
потенцијал
не
опасности

Могуће последице по штићене вредности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИДЕМИЈА (ПН-8)

Угроженост подручја
епидемијама насталим
без повезаности са
другим појавама

Типови епидемија –
капљичнореспираторне

постоји

постоји

Сезона. Густ смештај. Поремећај централног
водоснабдевања. Масовно конзумирање
намерница која није под контролом. Пад
санитарно хигијенског стања објекта и
колектива. Недовољно дефинисан
епидемиолошки надзор. Обухват на делу
подручја испод 90% са агломерацијом
осетљиве популације. Могућност настанка
случаја заразне болести.
Јесен-зима, средња до велика густина
смештаја, 20-25% вулнерабилне популације,
појава обољења са високом инциденцијом и
са ниским леталитетом или са ниском
инциденцијом и високим леталитетом
недовољно дефинисан епидемиолошки
надзор. Недефинисан систем раног
упозоравања и реаговања.

Делимично нарушени услови за нормалан
живот. Поремећаји код становништва.Штета
је велика с обзиром на могућност већег
морбидитета (од 5% до 35%). Због насталих
догађаја постављају се питања у медијима да
ли су све мере предузете како треба у складу
са законом

3

3

3

Пад имунитета и смањење здравствене
одбрамбене способности без помоћи
стручних лица (здравственог особља) и
лекова за пребољевање.Велики је замор
организма и потребна је одмор уз веће
количине имунолошких материја и
смиривање бронхијалне надражености .

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

8.

Да ли
постоји
потенциј
ална
опасност
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8.4.

8.5.

Типови епидемија –
хидричне

Типови епидемија –
алиментарне

Типови епидемија –
контактне

постоји

постоји

Масовно конзумирање намернице која није
под надзором микробиолошки и хемијски
контролисана и правовремено информисање
становништва. Недовољно дефинисан
епидемиолошки надзор. Дефинисан систем
раног упозоравања и реаговања.

постоји

Пад санитарно хигијенског стања објекта и
колектива. Постојање мањег броја резервоара
опасних заразних болести са дужом
инкубацијом. Недовољно дефинисан
епидемиолошки надзор. Дефинисан систем
раног упозоравања и реаговања.

3

3

Епидемије које се шире путем хране настају
нагло и кратко трају, дакле, имају
тзв.експлозивни ток; обично су изазване
једним узрочником, али је морбидитет
веома висок (чак и преко 50% захваћеног
становништва).

Основне
карактеристике
контактног порекла су следеће:

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

8.3.

Поремећај централног водоснабдевања уз
обезбеђење здравствено исправне воде за
пиће. Недовољно дефинисан епидемиолошки
надзор. Дефинисан систем раног упозоравања
и реаговања.

Водом за пиће се преносе углавном
узрочници цревних заразних болести:
колера,
трбушни
тифус,
паратифус,
полиомиелитис,
вирусни
хепатитис,
бациларна и амебна дизентерија, али и
узрочници акутних гастроентеритиса.Због
општег стања рђавости, повишене телесне
температуре, грознице и интензивне
главобоље, убрзања или успорења рада
срца, промена у крвној слици, итд. доводи до
тешког стања узурпације људске одбрамбене
моћи и имунитета и прави велику немоћ
човеку за било какву активност.

епидемија

-мало је оболелих у једном одређеном
периоду

-шире се центрифугално захватајући суседна
домаћинства, делове насеља и читава
насеља
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-релативно лако се реконструише редослед
инфекције у епидемији
-најчешће се јављају у сеоским условима,
односно код становништва са ниском
здравственом културом
-могу трајати недељама, па и месецима.

8.7.

Здравствени и други
капацитети у функцији
збрињавања, смештаја,
транспорта и друго

8.8.

Могућност генерисања
других опасности

постоји

3

постоји

Капацитети задовољавају од 50-80%
покривености кадровима, смештаја и
транспорта. Лична заштита опреме, лекови и
друга потребна медицинска средства до 3
дана.

4

постоји

Истовремено уз епидемију настајање
опасности од: епизоотије, поплаве мањег
обима.

2

Недостатак капацитета за збрињавање
прави обезбеђење здравствне заштите на
подручју . Општине отежаним и потребна је
да се обезбеде резервни капацитети. То
директно одузима време неге пацијената и
рзвлачи здравствени кадар на више страна и
прави неповољне услове за праћење свих
болесника.
Због постојања заразе код већег броја људи,
неопходно је повећано коришћење лекова и
материјалних здравствених средстава. До
15% случајева на болничком збрињавању до
три дана.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

8.6.

Санитарно-хигијенско
стање објеката и
инфраструктурних
инсталација

Постојање индивидуалних водених објеката
или снабдевање водом за пиће или локално
снабдевање водом за пиће уз појединачни
пропуст у контроли квалитета, организованог
сакупљања и одвођења отпадних вода и
чврстог отпада

Не постоји велика вероватноћа да се уз
епидмију генеришу и друге опасности али
ако би се десиле, могло би то бити да су
поплаве и епизоотије и тада је то могуће да
се штета мултиплицира.
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Табела бр. 27 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од епизоотија

ЗАХТЕВ ЗА ПРОЦЕНУ
РИЗИКА

9.1.

Конкретан опис потенцијалне опасности у
односу на затечено стање, а према
процењеној величини потенцијалне
опасности

Величина
потенцијалне
опасности

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИЗООТИЈА (ПН-9)

Параметри и карактер
опасности

постоји

Појава заразне болести са листе наручито
опасних заразних болести ОИЕ које
представљају ензоотске заразне болести које
се преносе директним и индиректним
контактом, храном, захтева мере
дезинфекције, дезинсекциј, дератизације,
детоксикације и дезодорације

3

3

9.2.

Могуће последице по штићене
вредности

Површина и
карактеристике
угроженог подручја

постоји

Постојање природних баријера за ширење
заразних болести, контагиозне заразне
болести, мали број вектора, угрожава више
животињских врста и људе, захвата једно
епизоотиолошко подручје, захтева
формирање зараженог и угруженог подручја

3

Минимално нарушени услови за
нормалан живот људи. Поремећаја
нема или се нису ни осетили код
већине становништва. Знатно
нарушени услови за живот
животиња, нарушено снабдевање
храном, водом до 10 дана. Постоји
потреба за склањањем једног броја
животиња, од 25 до 50% од укупног
броја.
Појава
сточних
болести
и
интоксикација најпре се може
очекивати у нашој Општини у
деловима где постоји масовнији
узгој животиња. Највероватније ће
бити
захваћене
фарме
индивидуалних произвођача.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

9.

Да ли
постоји
потенцијалн
а опасност
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9.4.

Густина животињског
фонда

Изграђеност система
заштите од епизоотија

постоји

Умерено насељено подручје врстом
животиње која је угрожена од наручито
заразне болести

3

постоји

Не постоји план заштите од епизоотије.
Постоје природне баријере за ширење
заразних болести, контагиозне заразне
болести ,мали број вектора, угрожено више
животињских врста и људи, захвата једно
епизоотиолошко подручје, захтева
формирање зараженог и угроженог
подручја.Поседује 50 % сопствених
капацитета за склањање и збрињавање
болесних људи и животиња. Не могу се
ослонити на помоћ здравствено санитарних
служби због велике удаљености истих. Не
постоји могућност изградње сопствених
капацитета. Планира се делимична заштита
епизоотија. Постоји план збрињавања
угрожених од епизоотија али се не посвећује
пажња оспособљености. Постоје уређаји и
средства за заштиту ид епизотија у складу са
законом али је постојећа 50 % неисправна и

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

9.3.

У случају јако велике епизоотије,
трошкови – штета би сигурно
прелазила 1.000.000,00 динара код
појединих индивидуалних
пољопривредних произвођача. Зато
се Општински органи задужени за
профилактичке, хигијенске и
куративне и ветеринарске мере,
ангажују у пуном капацитету у
условима могуће наступајуће
епизоотије и тиме спречава
настанак и ширење исте.
Рад надзорних органа и
ветеринарских служби је добар, те у
складу са тиме је и степен
угрожености смањен, па се тако и
штета умногоме смањује. Општина у
циљу едукације локалног
становништва и индивидуалних
пољопривредних произвођача
стално промовише пропагандни
материјал (флајере) са упечатљивим
материјалом (сликовит приказ) који
умногоме помаже исте.
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неупотребљива. Не постоји програм основне
обуке запослених из области заштите од
епизотија.Не постоје евиденције обучености
запослених за заштиту од епизоотија. Не
постоји сагласност надлежне службе и не
може се добити. Не постоји доказ о
извршеном надзору надлежне инспекције.

Могућност генерисања
других опасности

постоји

2

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

9.5.

Истовремено уз епизоотију настајање
опасности од техничко технолошке несреће у
постројењима са опасним материјама,
поплаве, епидемије.

Штета-трошкови у случају
генерисања других потенцијалних
опасности се мултиплицирају.
Уколико дође до поплава, теже ће
се индивидуални пољопривредни
произвођачи изборити са истом,
него са сушом (поготово ако је
домаћинство опремљено са
модерном опремом за прављење
техничке воде).
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Табела бр. 28 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од пожара и експлозија

ЗАХТЕВ ЗА
ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Да ли постоји
потенцијална
опасност

Конкретан опис потенцијалне опасности у
односу на затечено стање, а према процењеној
величини потенцијалне опасности

Величина
потенцијалн
е опасности

Могуће последице по штићене вредности

10. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА (ТТН-1)

постоји

3

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

10.1.

Узрок и
карактеристике
настанка пожара и
експлозија

Објекти за производњу и складиштење опасних
материја не постоје. Објекти са старим и
дотрајалим електро - инсталацијама, са
одговарајућом документацијом из области
заштите од пожара.Шумски комплекси близу
насељених места.

Увек се поставља питање настанка пожара
(због врсте гажења) и питање локалитета
пожара (угрожавање других материјалних
вредности и људи, као и могућност ширења
на друге објекте). Најугроженије су
индустријска и централне зоне насеља, где је
и једно и друго присутно као оптерећење у
противпожарном смислу. Најчешће је узрок
пожара човек и његова грешка, али није
немогуће да и природним условима дође до
пожара (време суше и паљење житних
култура). Последице су прилично велике у том
случају. На територији Општине налази се
велики број самосталних складишта
(материјалних резерви трговине,
прехрамбене индустрије и друго, као и већи
број магацина и стоваришта, као пратећих
објеката индустрије и троговине). Многи
објекти су грађени од неодговарајућег
материјала, претежно од дрвета, без
хидрантске мреже и других потребних
инсталација. Поједини објекти су груписани,
без довољног пожарног раздвајања. Ово је
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нарочито случај са складиштима неких
трговинских организација. Такође треба
нагласити да се услови за живот могу кретати
од: минимално нарушених па све до потпуно
нарушених, зависно од тога колико је и када
пожар успео да уништи у својој појави.

10.3.

Карактер и
густина
насељености,
величина
животињског
фонда, близина
културних и
материјалних

постоји

3

постоји

Неурбано насеље са густином насељености до
100 становника по квадратном километру.
Изграђеност инфраструктуре. Постојање ,
обрадивих пољопривредних површина
коришћених за производњу усева. Изграђеност
фарми за узгој животињског фонда капацитета
5000 до 10000 јединки.

2

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

10.2.

Изграђеност
система заштите
од пожара и
експлозија

Не постоји план заштите од пожара. Поседују
сопствене капацитете. Могу се ослонити на
помоћ ватрогасно-спасилачких јединица због
велике удаљености од истих. Не постоји планска
и урбанистичка документација. Не постоје
уређаји, опрема, инсталације и средства за
заштиту од пожара и експлозија у складу са
законом. Постоји програм основне обуке
запослених из области заштите од пожара и
експлозија. Не постоји сагласност МУП-а.

Иако се објекти обезбеђују и са стручне и са
технолошке стране, увек је људски фактор тај
који може да направи грешку и да угрози
безбедност целокупног објекта а не само део
или цело постројење и део објекта. Већина
индустријских објеката је пожарно
оптерећена. У индустријској зони, директно је
тада угрожено цео запослени персонал у том
објекту, јер је већина тих објеката снадбевена
са опасним и запаљивим материјама у
великим количинама. Када су у питању
комплекси фарми, онда се може рећи да су и
они такође угрожени због лако запаљивих
материјала (као што је сено и бале са истим,
дрвена грађа унутар објеката за смештај
стоке, итд.).
И индустријска и градска зона су довољно
густо насељена да у случају неког пожара
може довести до већег ширења ван тог
објекта и угрожавања људства у тим и
суседним објектима. Такође, степен
угрожености у градској и индустријској зони
расте од опасности од пожара, тамо где се у
објектима налази лако запаљив материјал,
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10.4.

Могућност
генерисања
других опасности

постоји

Истовремено уз пожар и експлозију настајања
опасности техничкo-технолошких удес на
постројењима са опсаним материјама.

2

Табела бр. 29 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од техничко-технолошких удеса и
терористичких напада

ЗАХТЕВ ЗА
ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Да ли
постоји
потенцијал
на
опасност

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу
на затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалне
опасности

11. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА И ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА (ТТН-2)
11.1.

Положај и
карактеристике

постоји

Хемијско постројење и објект угрожен од
терористичког напада се налази у непосредној

3

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

односно опасне материје. Такође, у летњем
периоду, у време суша, лако запаљиве су
житне културе, које се лако шире уз ''помоћ''
најблажег ветра. Штета у свим врстама
пожара има јако велики дијапазон, с обзиром
да је и вредност појединих материјалних
вредности јако различита (ако се упали стара
штала-стаја са нешто сена и ако се упали
складиште са фарбарским материјалом), па се
она разниолико и креће.
Директно се угрожава локално становништво
и животињски фонд од мултиризика
произведеног пожаром на објекту у
индустријској зони, истовремено правећи
ланчану реакцију пожара и експлозија на
околним објектима са опасним материјама.

добара

Могуће последице по штићене вредности

Знатно нарушени услови за живот у смислу
нестанка енергената до 10 дана, нарушено
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11.2.

Саобраћајна
инфраструктура

11.3.

Стање објеката,
средстава и
опреме

11.4.

Изграђеност
система заштите и
спасавања од
удеса

постоји

Не постоји адекватна путна и железничка
сигнализација. Не постоје ражиране станице. Не
постоје паркинг и зауставна места за опасан
терет. Техничка неисправност мостова, тунела( не
постоји вентилација, нема телефонске
инсталације, место за заустављање). Неадекватна
контрола промета – транспорта опсаним
материјама.

постоји

Постројења са дотрајалим средствима, опремом
и застарелом технологијом. Руковање опасним
материјама унутра постројења нису под
контролом. Неадекватно се складишти и одржава
опасан одпад. Не постоји систем мерења имисије
и емисије загађености. Неадекватан систем за
пречишчавање отпадних вода.

постоји

Правно –нормативна регулативе у фази израде
Безбедносно-заштитни систем у фази израде,
има систем заштите од пожара. Нема систем за
ране најаве и обавештавања. Нема организације
субјеката за реаговање у случају удеса. Нема
организованих снага за заштиту од удеса. Нема

2

3

4

4

снабдевање храном, водом и хигијенским
средствима до 10 дана. Има појава оштећених
стамбених и привредних објеката, до 25% од
укупног броја. Постоји потреба за склањањем
једног броја људи, од 25 до 50% од укупног
броја запослених у индустријској зони..

Незнатан прекид у функционисању јавног
превоза од неколико сати. Путеви су без
оштећења, мањи број препрека. Нема потребе
за рашчишћавањем путева. Прекид
снабдевања струјом и енергентима до 1 дан.
Прекид рада комуналног система до 1 дан.
Нема потребе за алтернативним снабдевањем
водом
У случају удеса, видљива оштећења на
привредним објектима са великом могућности
доспевања опасних материја у животну
средину. Могућност избијања непогода на
ширем подручју. Неопходна је озбиљна
процена и интервенција.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

близини: реке, акумулације за водоснадбевање,
водоводне инфраструктуре, привредних објеката,
производњу хране близина насељеног места и
стамбених објеката, школа, вртића, болница око
1000 м. Растресито и песковито земљиште.
Неповољни климатски утицаји (ружа ветрова у
односу на осетљиве објекте).

територије

Стање удаљености међу објектима не чини
безбедносну ситуацију нимало лакшом, иако
су средства и опрема у привредним
субјектима релативно задовољавајући.
Људски фактор поништава уређеност правне
регулативе и због тога су потребни додатни
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11.5.

Могућност
генерисања
других опасности

постоји

Истовремено уз техничко технолошки удес
настајања опасности од експлозије, пожара,
епидемијеи епизоотије (заразне болести и за
људе и за животиње)

напори у циљу безбедности од пожара или
боље речено, узрока који доводе до пожара.
Најмање ситнице је потребно одстранити, како
не би биле погубне.

3

Мултиризик је у овом сегменту врло
присутан, и то у свим комбинацијама (пожари
и експлозије са контаминирним облацима
смртоносних токсина, ланчана реакција
паљења инсталације са гасом након пожара у
неком од привредних објеката.У том случају
проценат смртоносних исхода може бити јако
велики.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

опреме и средстава за заштиту од удеса. Нису
планирана финансијска средства за набавку
опреме и средстава. Не спроводе превентивно
техничке мере заштите од удеса. Не постоји план
оспособљавања и реаговања запослених у
случају удеса.
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Табела бр. 30 Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалне опасности од нуклеарних и/или радијационих
акцидената

ЗАХТЕВ ЗА
ПРОЦЕНУ РИЗИКА

Да ли
постоји
потенцијал
на
опасност

Конкретан опис потенцијалне опасности у односу
на затечено стање, а према процењеној величини
потенцијалне опасности

Величина
потенцијалне
опасности

Могуће последице по штићене
вредности

12.1.

Положај и
карактеристике
територије

постоји

Објекат – постројење налази се преко 4 километра
од: реке акумулације за водоснадбевање,
водоводне инфраструктуре, повредивих објеката,
објеката за производњу хране, близина насељеног
места и стамбених обејаката, националног парка и
заштићеног подручја. Повољан климатски утицај
(ружа ветрова у односу на осетљиве објекте ) са
аспекта опасности.

1

3

12.2.

Саобраћајна
инфраструктура

12.3.

Стање објеката,

постоји

постоји

Добра путна инфраструктура, мања дотрајалост
сигнализације, путне и железничке мреже. Добре
могућности приласка повредивим објектима.

2

Објекат – постројење ван употребе. Неадекватно

4

Знатно нарушени услови за живот,
нарушено снабдевање храном, водом
до 10 дана. Нема примера срушених
или оштећених објеката за смештај
животиња. Постоји потреба за
склањањем једног броја животиња, од
25 до 50% од укупног броја. Ситни
случајеви ремећења јавног реда и
мира. Безбедност становништва није
нарушена.
Незнатан прекид у функционисању
јавног превоза од неколико сати.
Путеви су без оштећења, мањи број
препрека. Нема потребе за
рашчишћавањем путева. Прекид
снабдевања струјом и енергентима до
1 дан. Прекид рада комуналног
система до 1 дан. Нема потребе за
алтернативним снабдевањем водом
Мања оштећења на привредним

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

12. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД НУКЛЕАРНИХ И/ИЛИ РАДИЈАЦИОНИХ АКЦИДЕНАТА (ТТН-3)
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12.4.

12.5.

Изграђеност
система заштите и
спасавања од
удеса

Могућност
генерисања
других опасности

се складишти и одржава нуклеарни отпад. Не
постоји систем за мерење радијације. Постоји
неадекватна опрема за заштиту.

постоји

Нема правно – нормативне регулативе. Нема
безбедносно-заштитног система. Нема система
ране најаве и обавештавања. Нема организације
субјеката за реаговање у случају нуклеарног или
радијационог удеса, организованих снага за
заштиту, опреме и средства за заштиту. Нису
планирана финансијска средства за набавку
опреме и средстава. Не спроводе се превентивно
техничке мере заштите од удеса. Не постоји план
оспособљавања и реаговања запослених у случају
удеса.

постоји

Истовремено уз нуклеарни и / или радијациони
акциденат настајања опасности од техничко –
технолошких удеса на постројењима са опасним
материјама, пожара, епидемије и епизоотије
(заразне болести за људе и животиње )

објектима са могућности доспевања
опасних материја у животну средину.
Могућност избијања непогода
локалног карактера. Неопходна
санација као и интервенције. Штета до
25% од укупног фонда.
Није израђен систем ране најаве и
обавештавања. Није успостављена
организација субјеката за реаговање у
случају удеса.
5

2

Пожари се могу појавити само као
последица људског поступка а не као
последица од нуклеарног акцидента
(ударни и топлотни талас не могу доћи
до подручја Општине, али зато
радиоактивни облак да).

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

средстава и
опреме
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4.4. РАНГИРАЊЕ НА ОСНОВУ ТАБЕЛЕ
По завршетку прелиминарне анализе врши се рангирање потенцијалних опасности
према добијеним величинама, од највеће до најмање. Из претходних табела
закључујемо да је ранг потенцијалних опасности следећи:

Опасност
Земљотрес
Поплаве
Снежне мећаве, наноси и поледице
Суша
Град
Епидемије
Епизотије
Пожари и експлозије
Техничко-технолошки удеси и терористички напади
Нуклеарни или радијациони акциденти
Клизишта,одрони и ерозије

Величина
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Табела бр. 31 : Рангирање опасности

4.5. ОДЛУКА О ХИТНОСТИ МЕРА
На основу добијеног ранга потенцијалних опасности, доноси се одлука о хитности
предузимања мера за смањење потенцијалне опасности. Одлука о хитном
предузимању мера за потенцијалну опасност са највећом величином опасности не сме
да доведе до запостављања осталих потенцијалних опасности са нижим величинама
опасности, већ се и о њима мора водити рачуна.

Клизишта- Неопходна је планска и пројектна документација и контролисано
извођење грађевинских радова
Поплаве-Комплетирати правно-нормативну регулативу, побољшати заштитни систем и
организацију субјеката за реаговање у случају поплава. Планирати већа средства за
набавку опреме и средстава.
Град- Побољшати противградну одбрану.
Снежне мећаве, наноси и поледице- неопходна боља спремност зимских служби,
одржавање путева

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Земљотреси- Неопходно је израдити карту хазарда, као и систем за идентификацију
земљотреса, рану најаву и обавештавање становништва и одредити и оспособити
особље за руковање системима.
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Суша- побољшати равномерну расположивост воде за наводњавање на територији
општине
Олујни ветрови- изградња ветробрана
Епидемије- Појачати епидемолошки надзор и дефинисати систем раног упозоравања и
реговања.
Епизотије- Израдити план заштите од епизотија, обучити запослене у области заштите
од епизотија.
Пожари и експлозије- израдити План заштите од пожара општине
Техничко-технолошки удеси и терористички напади- Дефинисати паркинг и зауставна
места за опасан терет, појачати контролу транспорта опасног терета
Нуклеарни и радијациони акциденти-израдити систем за мерење радијације и
регулисати правно-нормативну регулативу.
4.6. КАРТА ПРЕЛИМИНАРНЕ АНАЛИЗЕ
Резултати прелиминарне анализе приказани су на одговарајућим картама које се
налазе у графичком делу ове процене.
4.7. ПРИКАЗ МОГУЋЕГ РАЗВОЈА ДОГАЂАЈА- СЦЕНАРИО ПО ОПАСНОСТИМА
На основу прелиминарне анализе потенцијалних опасности врши се израда сценарија
развоја појединачних опасности.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде од 50, 100,
500, 1000 и 10000 година која приказује максимални очекивани интезитет земљотреса,
са вероватноћом појаве 63%, Чока се на олеати за повратни период од 500 година
налази у у зони 8 MCS° скале. Подручје Балканског полуострва представља сеизмички
активно подручје. То је део Медитеранско-транс-Азијског појаса. Са гледишта
форфогенетске анализе овај део терена и поред донекле постигнутог степена
геоморфолошке зрелости још увек повремено и местимично трпи утицај
егзогеодинамичких чинилаца. Сеизмичке карактеристике терена и могуће повећање
сеизмичке активности, наглашавају да, када се нешто гради у читавом овом подручју,
сва сеизмичка правила треба да се поштују а ово захтева даље сеизмичке анализе за
све грађевине које су саграђене.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а
посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката
- главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж саобраћајница и
кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина
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ПН-1 Земљотреси
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-обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и
изградњи нових објеката
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и
строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз
детаљно истраживање терена.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Слика бр. 3.Сеизмолошка карта
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1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12

Јачина

Ефекти потреса

Неприметан
Бележе га само сеизмографи, људи га не осећају
потрес
Врло лак потрес Осећају га само изузетно осетљиви и то на вишим спратовима
Лак потрес
Оceha га већи број оних који у тренутку земљотреса мирују
У кућама га осећа велики број становника, на отвореном простору само
Потрес умерене
појединци, људи се буде из сна. Врата и намештај се тресу, прозори
јачине
звече.
Осећају га многе особе на отвореном. ВисеЋи предмети се њишу, клатна
Прилично јак
на сатовима заустављају, померају се слике на зидовима, мањи
потрес
предмети се преврћу.Појединци беже из куће.
Осећају га сви. Делује застрашујуће и сви беже из куће. Слике падају са
Јак потрес
зидова, руше се многи предмети. Звона на мањим црквама звоне. Ha
добро грађеним кућама настају лаке штете на малтеру и димњаку.
Људи беже на отворен простор. Долази до рушења и разарања. Ломе се
Врло јак потрес
црепови, падају димњаци.Потрес се осећа у колима у покрету.
Изазива Општи страх. Руше се фабрички димњаци, звоници на црквама,
Разоран потрес споменици, обрушавају се стене. Примећују се промене на димњацима,
мења се ниво у бунарима, јављају се клизишта.
Код људи изазива панику. Око 50% зиданих кућа je знатно оштећено,
делимично порушено и онеспособљено за становање.На површини тла
Пустошан потрес
настају знатне пукотине, стварају се клизишта, подземне инсталације се
кидају.
Код људи изазива Општу панику. Оштећује 75% зграда, већина њих се
Уништавајући руши. Старе камене и зидане зграде руше се до темеља. Стварају се
потрес
бројне пукотине у тлу. Криве се железничке шине, клизе обале река,
избија песак и муљ, стварају нова језера.
Само мали број зграда му одоли. Руше се мостови, појављују се широке
Катастрофала н
пукотине на повртшни Земље. Деформишу се железничке пруге,
потрес
стварају нова језера.
Издржи га изузетно мали број грађевина. Тле потпуно мења изглед:
Велика
затрпавају се језера, настају водопади, реке мењају ток, настају велике
катастрофа
поплаве, потпуно разарају надземни и подземни објекти, површина тла
се таласа.

На основу изнетог, и имајући у виду основни степен сеизмичког ризика и максимално
могућ интензитет, на територији општине Чока могу се проценити последице на
грађевинским објектима и путној инфраструктури. Земљотрес може довести до
оштећења објеката или рушења објеката, кварова на исталацијама и тиме прекида
енергертских инсталација. Код становништва ће изазвати панику, и у одређеним
случајевима мање повреде.
ж

Могући ефекти на електро и ПТТ мрежу
У случају земљотреса могућа су кидања електромреже и електроинсталација, што би
изазвало и секундарне последице.
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степен

Табела бр. 32 Ефекти потреса
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Друге (секундарне) опасности од ефеката земљотреса
Секундарне или накнадне опасности од ефеката (изненадност и рушење) земљотреса
нису ништа мање важне за процену од претходних ефеката, чак могу бити сложеније.
Опасности по становништво
Земљотрес је готово увек изненадна појава за становништво, посебно ако
настане ноћу, а својим ефектима становништво доводи у следеће опасности:
- стање панике,
- настанак трауматозних стања, пре свега психогеног карактера,
- појава разних структура повреда,
- појава услова за настанак разних заразних обољења,
- потреба за миграцијом ради решавања социјалних и социјално-медицинских
проблема.
Настанак услова за појаву заразних обољења
Срушени објекти, погинули људи, угинуле животиње, покидана канализациона мрежа;
изливене септичке јаме; замућена изворишта воде и бунари, под одређеним
временским условима, представљају основу за појаву заразних обољења и код људи и
код животиња. Уколико се заразна обољења прошире, онда то постаје епидемија.
Највероватнији извор појаве заразних обољења би била бактериолошки неисправна
вода за пиће, којом се могу пренети углавном узрочници цревних заразних болести:
колера, трбушни тифус, паратифус, полиомелитис, вирусни хепатитис, бациларна и
амебна дизентерија; узрочници пролазних гастроентеритиса; неке зоонозе и неке
вирусне инфекције.
За детаљније сагледавање сеизмичке опасности у оквиру ових просторних целина,
неопходна је спровођење сеизмичке микрореонизације (израда Карте сеизмичке
микрорегионализације), којом се утврђују микроповршине према геолошком саставу
тла и конкретни степени сеизмичке угрожености одређених делова простора који се
планира.
Према тим подацима се утврђују параметри за пројектовање и изградњу објеката, који
могу без штете одолети сеизмичкој опасности, која је присутна на конкретној
грађевинској површини.
У последњих 10 година на територији општине није било земљотреса већег интезитета.
ПН-2 Клизишта, одрони и ерозије
На основу анализе састава тла на територији општине Чока могућа је ретка појава
плитких и мањих клизишта на валовитим деловима територије према реци Тиси( мање
депресије), а могућа је појава водне ерозије у приобалним деловима реке.
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Током земљотреса могућа су следећа оштећења на електромрежи:
- Рушење електро стубова,
- Оштећење или рушење трафостаница 110/35 kV, а то би изазвало накнадне
последице – кидање проводника, пожаре и др,
- Кидање надземних и подземних проводника са ниским и високим напоном, што
може угрозити животе људи и изазвати пожаре ширих размера.
Прекидом мреже и постројења (главне телефонске централе) дошло би до
застоја у ПТТ саобраћају или би он био онемогућен у потпуности уколико би дошло до
рушења репетитора за мобилне телефоне.
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Слика бр.4.Карта могућности појаве клизишта након опадања нивоа водотока

Могућа је појава дефлација, тј. издувавање ветром плодоносних слојева тла.
Дефлацији најлакше подлежу песковита земљишта, а од глиновитих она која су на
површини сува. Биљни покривач у оваквим случајевима служи као заштита земљишта.
Ово је подручје које није угрожено појавом клизишта и не очекују се веће негативне
последице по становништво, околину и објекте.
ПН-3-Поплаве
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Највећи хидрографски објект у општини Чоке је река Тиса и Златица. Река Тиса тече
западном периферијом општине. У дужини од 6 км представља природну границу
према катастарској општини Сента. Ширина Тисе на овом делу није свуда иста. Најужи
део њеног тока је код сенћанског моста, где јој ширина при ниском водостају износи 90
до 100 метара. Ширина Тисе при средњем водостају креће се од 150 до 200 метара.
Златица је лева притока Тисе. Река Златица тече југоисточном и јужном периферијом
општине. На територији војвођанског дела Баната улази на 3,6 км источно од Врбице.
Њена дужина тока од државне границе па до ушћа у Тису код Падеја је 34 км.
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Слика бр.5.Станица површинских вода: ПАДЕЈ
Река Тиса

Слика бр.6.Станица површинских вода: ПАДЕЈ УСТАВА
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Река Златица
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Пошто се територија Чоке налази у североисточном делу Војводине, она због тога
спада у најсушније делове Покрајине. То показују и следећи подаци: у Сенти, западније
од Чоке, годишње падне око 573,6 мм талога, у Црној Бари 563,4 мм, а у Кикинди,
источније од Чоке падне 547,2 мм. Просечна годишња висина падавина износи 563,4
мм. Расподела падавина по месецима је прилично уједначена, што значи нема
изразито кишних и изразито сушних месеци.

Графикон 4. Кретање средњих месечних количина падавина (мм) у Црној Бари у
периоду 1993–2005. године
И поред изграђених одбрамбених насипа, поједини делови општине су још увек
угрожени штетним дејством подземних и провирних вода као и великом водом реке
Тисе. Да би се у потпуности елиминисао утицај сувишних спољних и подземних вода,
неопходно је извршити доградњу и повећање степена сигурности насипа на извесним
деоницама овог водотока.

Осим наведеног приликом поплава може доћи до страдања ихтиофауне због
контаминације воде, због спирања вештачког ђубрива и пестицида са пољопривредног
земљишта односно комуналних и индустријских отпадака.
ПН-4 Олујни ветрови
Олујни ветар настаје као последица одређених поремећаја у земљиној атмосфери,
када његова брзина достиже брзину преко 82 км/сат.
У околини Чоке ветрови се јављају из свих праваца, што је карактеристично и за читаву
Војводину. Преовлађујући ветрови дувају из северозападног и југоисточног правца.
Ветрови из северозападног квадранта показују највећу учесталост у топлијем делу
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Приликом поплаве може доћи до плављења објката (посебна опасност за објекте
критичне инфраструктуре), до загађења воде за пиће, уништавања имовине као и
уништавања усева. Услед великих поплава може доћи до штете на саобраћајницама,
индустријским објектима. Поплава може бити праћена појавом клизишта, као и до
најезде великог броја гамади на једном месту (змија, пацова и сл.), плављења
појединих извора загађења ( нужници, септичке јаме, ђубришта, депоније), и са тим
појаве различитих врста зараза.
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године, дакле од маја до новембра. Они са Атлантика доносе влажне ваздушне масе, у
вези са тим и појаву облачности и излучивања падавина. Њега смењује југоисточни
ветар – кошава, који има највећу учесталост појављивања од новембра до маја,
односно у хладнијем делу године. За ово подручје карактеристичан је и ветар из
северног квадранта – северац. Он дува током зимских дана и доноси хладно и суво
време. Највећи број тишина се јавља крајем лета, у месецима јули, август и септембар.
Последице олујног ветра могу бити вишеструке: штете у пољопривреди и воћарству
(преломи стабљика, откидање плодова, кидање цветова, ломљење целих стабала),
обарање стабала дрвећа при чему настају додатне штете на разним објектима,
аутомобилима и слично, штете на стамбеним и другим грађевинским објектима, штете
на преносној и дистрибутивној електричној и птт мрежи, а олујни ветар максималног
интензитета може изазвати проблем у саобраћају и кретању људи на отвореном
простору.

Град настаје као последица одређених поремећаја у атмосфери, када долази до
претварања кишних капи у чврсто стање, односно честице леда величине од 5мм, до
комада величине кокошјег јајета. Град се на подручју општине Чока појављује од маја
до септембра када је и најопаснији за пољопривредне културе, јер се оне налазе у
пуној вегетацији и веома су осетљиве на дејство те појаве. У последњих 10 година град
је 2 -5 пута погађао поједине делове општине.
Величина штете од града зависи од интензитета, величине и времена трајања ове
атмосферске падавине, али и од врсте биљака, фазе развића, стања усева итд. Време
трајања падавина града на подручју општине према досадашњим догађајима, креће се
у распону од неколико минута до максимално 20 минута. Падавине града могу
захватити сва насеља општине, а главна карактеристика је неправилност у појављивању
тако да може проћи и неколико година да га на једном месту нема, а затим га једне
године буде на претек. Падање града обично је праћено јаком и дуготрајном
грмљавином, често пљусковима кише и појачаним ветром.
Град проузрокује највеће штете на пољопривредним културама наносећи биљкама
механичка оштећења лисне површине и репродуктивних органа (што утиче на
изостајање
или смањење приноса), те воћарству и шумарству. Последице деловања града могу
бити услучају града већих димензија и дужег трајања када долази до оштећења
стамбених и других грађевинских објеката (поломљени цреп, кровне плоче, прозори),
до оштећења моторних возила и других објеката, до оштећења на дрвећу-поломљено
грање или порушена стабла, а у најтежим случајевима, код појаве града кокошијег
јајета може доћи и до повреде људи.
Заштита од града
У оквиру система одбране од града, у општини Чока изграђено је укупно осам
противградних станица са којих се, током сезоне одбране од града, испаљују
противградне ракете које спадају у 1. категорију експлозивних материја.
Противградне станице су изграђене на следећим локацијама: Падеј, Остојићево, Чока,
Врбица, Јазово, Сенад, Банатски Моноштор.
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ПН-5 Град
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Главни проблем може бити недовољан број ракета. Сезона одбране од града
спроводи се од 15. априла до 15.октобра те се без већег ангажовања државе не може
спровести успешно одбрана јер је потребно да се ракете наруче у децембру, како би у
марту биле подељене по станицама.
ПН-6 Снежне мећаве, наноси и поледица

Мраз и хладноћа
Мраз и хладноћа су последица ниских температура ваздуха и на подручју општине Чока
су појава у зимском периоду, а појављују се и у касном јесењем и раном зимском
периоду.
Мраз се обично појављује у раним јутарњим сатима и може да траје по неколико сати,
а хладноћа прећена ниском температуром, у зимском периоду може да траје у
континуитету и до 10-20 дана.
Мраз и хладноћа могу изазвати велике штете у пољопривреди, када се догоде у раном
зимском и пролећном периоду, на електричној преносној и дистрибутивној мрежи и
птт инсталацијама. Због стварања леда на путевима, може доћи до угрожавања
безбедности у саобраћају, а дуже задржавање леда на водотоцима може у њима
угрозити животињски свет.
Ниске температуре ваздуха у дужем временском трајању, могу изазвати поремећаје у
одвијању нормалног живота и рада становништва, веће проблеме у одвијању
саобраћаја и проблеме у раду индустријских предузећа.
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Обилне снежне падавине и висок снежни покривач могу представљати озбиљне
потешкоће за нормално одвијање свакодневних активности.
У последњих 10 година подручје општине Чока није било захваћено обилним
снежним падавинама.
На територији општине Чока снежне падавине се јављају од новембра до априла.
Снежни покривач пољопривредницима служи као заштитник озимих усева од зимских
мразева, а сем тога од њега се добија и залиха воде у земљишту која обезбеђује биљке
са водом нарочито у сушним пролећним месецима. Међутим снежни покривач може
донети и доста невоља. Обилне снежне падавине, висок снежни покривач, могу да
изазову озбиљне поремећаје у одвијању саобраћаја, пре свега друмског, те
угрожавању нормалног одвијање живота и рада што се огледа у отежаном снабдевању
становништва животним намирницама, отежаном приступу школским, здравственим,
пословним, привредним и разним јавним објектма а може доћи и до преоптерећења
на грађевинској инфраструктури (далеководи,зграде и др.) У таквим ситуацијама често
долази до кварова, на електричним, птт, водоводним и другим инфраструктурним
објектима, што доводи до честих прекида у снабдевању становништва електричном
енергијом, водом, као и прекида птт веза. При томе настају велике материјалне штете.
Тада врло често долази до краћег прекида у раду школа.
У општини су честе и појаве поледице, која се јавља након падавина кише и снега и
када се температура спусти око 0о С или ниже. Појава поледице доводи до поремећаја
и отежаног одвијања саобраћаја, а у циљу заштите ефикасна је употерба соли, ако је
температура до -6о С, као и посипање саобраћајница ризлом.

136

ПН-7 Суша

Већини домаћинстава суша би директно значила смањење кућног буџета, а самим тим
и квалитет живота будући да је у општини Чока пољопривредна делатност
заступљена. У условима суше, тј. дужег недостатка кише, и ниске влажности ваздуха,
убрзава се испаравање воде из земљишта и биљака, што води постепеноном
исушивању земљишта, најпре површинских слојева, а касније и дубљих где се налази
корење биљака.
Последице суше најинтезивније су у пољопривреди и воћарству где долази до великих
штета као последица драстичног смањења приноса пољопривредних култура, сточне
хране и воћа. За пољопривреду су опасне суше које се јављају у току вегетационог
периода, због смањења или потпуног изостанка приноса. За време дужег трајања
сушног периода, долази до драстичног смањења нивоа водотокова, што може имати
врло штетне последице за рибљи фонд, као и за комплетан биљни и животињски свет у
водотоцима. Због дужег временског периода са високим температурама долази и до
угрожавања здравља и живота људи, а посебно хроничних болесника и мале деце.
ПН-8 Епидемије
Неочекивано велики број случајева неке болести, првенствено заразне, али и било које
друге болести, у скоро исто време на једном подручју, насељеном месту и већем
колективу, називамо епидемијом, а манифестује се у два појавна облика:
• епидемије које настају самостално, без повезаности с икаквим другим
непогодама;
• епидемије које настају као последица неких других елементарних непогода
(поплава, експлозија, потреса, олујних ветрова, суше, пожара и др).
На основу података о кретању заразних болести, епидемиолошка ситуација у
општини Чока може се оценити повољном.
Сталним спровођењем општих мера за заштиту од заразних болести као и
посебних мера за заштиту становништва постигло се задовољавајуће кретање заразних
болести.
Опште мере за заштиту од заразних болести су:
• обезбеђивање здравствено исправне воде за пиће, животних намирница и
предмета опште употребе,
• обезбеђивање санитарно-техничких хигијенских услова,
• уклањање отпадних вода и других отпадних материјала на начин и под
условима који не угржавају здравље становништва, изворишта воде за пиће и
животну средину.
Посебне мере за заштиту становништва су:
• постављање дијагнозе болести,
• лабораторијска испитивања,
• пријављивање,
• здравствено васпитање,
• изолација и лечење заразних болести,
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До појаве суше, у климатском подручју у ком се налази општина Чока, може доћи
услед високих температура ваздуха и недостатка кишних падавина у дужем
временском периоду. У последњих 10 година на подручју општине забележени су
краћи или дужи сушни временски периоди у више наврата.
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Међутим увек може доћи до непредвиђених ситуација. Сведоци смо појаве болести
изазваних новим узрочницима (вирус птичијег и свињског грипа) против којих се
можемо успешно борити добро познатим мерама за сузбијање и спречавање ширења
узрочника у популацији. Појаву нових узрочника не можемо предвидети, а мере које
би епидемиолошка служба у тим случајевима предузела зависила би од извора
инфекције и путева ширења узрочника. Вероватноћа појаве и ширења неке заразне
болести зависи од много фактора, као што су особине микроорганизама-адаптација и
промене, међународна путовања, природне и друге несреће, клима и промене климе,
храна, глад, ратови, демографске промене, социјално- економске промене, узраст,пол,
нове технологије итд. У случају природних и других несрећа на настанак и ширење
одређених заразних болести утицали би многи фактори: јачина и размера природне и
друге несреће, услови живота становништва (снабдевеност водом, одлагање отпада,
недостатак вакцина и лекова, сиромаштво), услови привременог смештаја где борави
велики број људи, организација здравствене заштите итд. Зависно од узрочника
заразне болести могу захватити већи или мањи број људи. Посебно велики број људи
може бити угрожен у пандемији грипа чак и до 50% становништва општине.
У општини Чока постоје многи потенцијално-ризични фактори који епидемио- лошку
ситуацију чине потенцијално несигурном. Међу такве неповољне факторе убрајају се
незадовољавајућа санитарно-хигијенска и комунална инфраструктура.
Посебан проблем са становишта епидемиолошке угрожености у општини Чока,
представља то што насеља немају решено питање канализационе мреже, те стога
постоји могућност мешања фекалних вода са водом у бунарима.
Комуналне (санитарне) отпадне воде представљају извор сталног загађивања
површинских и подземних вода, обзиром да не постоје довољно развијени системи и
уређаји као ни постројења за пречишћавање отпадних вода. Општински центар – Чока
једини има развијену канализациону мрежу, док се у осталим насељима одвођење
фекалних отпадних вода врши
преко септичких јама, различитих типова и
карактеристика.Појава заразних болести довела би до великог прилива пацијената у
Дом здравља и амбуланте (грип, нове респираторне болести, масовно тровање
храном). Здравље здравствених радника такође може бити угрожено. Капацитет Дома
здравља, здравствених станица у насељима у случају масовних епидемија је
недовољан као и могућност дијагностике и брзог одговора. Здравствена служба би, у
новонасталој ситуацији, била додатно оптерећена како збрињавањем оболелих и
заражених, тако и превентивним деловањем, нарочито контролом здравствене
исправности хране и воде. Дом здравља, здравствене станице, оперативни лекарски
тимови на терену били би суочени са непрекидним радом и дежурством до санирања
стања. Могућа је отежана доступност лекова за сиромашне, могућност појаве
кривотворених лекова, отежано снабдевање лековима и слаба процена потреба, што
све може имати негативне последице.
Услед конзумирања хране ван контрле може доћи до појаве цревних обољења будући
да се она најчешће преносе храном. Храна може бити примарно и секундарно
контролисана. Примарна значи да храна садржи инфективни агенс пре обраде, а
секундарна појаву инфективног агенса у току обраде или транспорта. До контаминације
намирница биљног и животињског порекла може доћи као последица деловања
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• здравствени надзор,
• имунизација и хоспитализација.
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разних штетних материја физичко-хемијског и микробиолошког порекла. Биолошка
контаминација хране и воде углавном је последица антисанитарне манипулације
храном почевши од сировина, преко транспорта, прераде и промета па до
конзумирања хране.
Активно истраживање, рано откривање и изолација у време када се зараза може
пренети директним и индиректним путем на друге, има велики епидемиолошки значај
јер се на тај начин ограничава могућност ширења заразе контактом, храном и
ваздухом. Од изузетног епидемиолошког значаја је активно и брзо откривање
заражених и сумњивих болесника у време ванредних епидемиолошких збивања.
Откривање извора заразе зависи и од односа становништва према заразним
болестима, јер и данас многи избегавају одлазак лекару где се предвиђа обавезна
хоспитализација.
Мере превенције цревних заразних болести су:
- прање руку,
- откривање клицоноша, њихово лечење и уклањање са радних места која су
везана за храну,
- обезбеђивање хигијенски исправне воде и хране и посуда из којих се
конзумирају.
Најбитније је подизати општу културу, а као део тога и здравствену културу. То се
постиже упознавањем становништва са најважнијим чињеницама и факторима
значајним за настанак и ширење одређених болести у облику који је потребан да се
спречи појава болести. Један од најефикаснијих метода спечавања заразних болести је
вакцинација.
ПН-9 Епиоозотија
У општини Чока пoљoприврeдa прeдстaвљa дoминaнтну приврeдну дeлaтнoст.
Структуру кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa кaрaктeришe знaчajнo учeшћe
oрaницa и бaштa, штo прeдстaвљa врлo знaчajaн пoтeнциjaл зa рaзвoj стoчaрствa пре
свега свињaрства и гoвeдaрства.
С обзиром да већина сеоских домаћинстава гаји стоку и могућности појаве болести
домаћих животиња, које су узроковане микроорганизмима и паразитима, су на
територији општине Чока велике. Како се узрочници заразних болести животиња
(слинавка, шап, свињска куга) могу налазити свуда у природи (ваздуху, води, храни),
као и излучевинама болесних животиња (мокраћа, балега, исцедак из носа и уста),
опасност по здравље животиња је изузетно велика, нарочито што је општина Чока
изразито сеоска средина.
Посебну опасност представљају заразне болести заједничке људима и животињама
(зоонозе). Зоонозе представљају велику групу обољења и имају велики
епидемиолошки значај. Значајније зоонозе за наше подручје су бруцелоза, беснило и
друге. Извор заразе могу бити дивље и домаће животиње. Животиње могу обољевати
са више или мање израженим симптомима, али најчешће су животиње здрави носиоци
микроорганизама које могу пренети на човека. Такође је неопходно водити и надзор
над месом закланих свиња због могућности епидемија (трихинелоза). То је болест
паразитског порекла, која се лако преноси једењем зараженог свињског меса. С
обзиром да велики број домаћинстава у општини Чока гаји свиње, да се исте по
домаћинствима масовно кољу за исхрану и да се конзумира непрегледано месо честе
су појаве обољења код људи. Обољење је неизлечиво и посебно је опасно јер напада
срчани мишић.
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Зоонозе представљају велику групу обољења и имају велики епидемиолошки значај.
То је група обољења која су заједничка и за животиње и за људе. Тренутно је актуелна
појава алфатоксина. Алфатоксин угрожава здравље људи јер доводи до развоја
малигних болести и смањења имунолошких функција организма. Регистровани објекти
су под сталним надзором ветеринарске инспекције. Када су у питању регистровани
објекти нема опасности по заразу, али на територији општине Чока постоји одређен
број нерегистрованих објеката, који нису под контролом те прети велика опасност од
истих.
Могућност масовних епидемија је велика, нарочито када се ради о лако преносивим
заразним болестима. Уколико би био укинут Програм мера којим је обухаваћена
вакцинација против класичне куге свиња, дијагностика бруцелозе код оваца која
изазива стерилитет како код људи тако и код животиња, леукозе и туберколозе код
говеда, последице би биле несагледиве, односно избила би велика епизоотија која би
угрозила сточни фонд на нивоу целе општине, па и шире. Програмом мера није
обухваћен макститис код говеда, али се вакцинација врши и обавезна је код откупа
млека.
Како заразне болести домаћих животиња својом појавом чине велике штете за
друштво потребно је предвидети начин, место и време за нешкодљиво уклањење
угинулих и заражених животиња, одредити правне субјекте (ветеринарске станице и
ветеринарске амбуланте) за реализацију истог.
У Општини не постоји тренутно ниједно уређено сточно гробље. Решавање овог
проблема тражи ангажовање надопштинског нивоа и пожељно га је решавати на нивоу
Округа или удружено са суседним општинама (попут регионалне депоније)
Не постоје изграђене кафилерија за уклањање животињских лешева и отпадака
животињског порекла.
Ово постројење је неопходно изградити на територији општине.Због тога у случају
угинућа заражене животиње потребно је извршити копање дубоких јама у склопу
домаћинства власника угинуле животиње и потребно је обавезно извршити
дезифенкцију и то од стране струче службе за деазинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију. Овакав начин заштите није решење већ представља само нужну меру са
којом се сналази ветеринарска инспекција, али већина угинућа се и не пријављује и
питање је да ли се примењује наведена процедура у случају угинућа заражених
животиња већ се оне најчешће масовно бацају по дивљим депонијама, што
представља повољне услове за ширење заразе и угроженост становништва од
епидемија и заразних болести.
На подручју општине ветеринарску медицину организују Ветеринарске станице. У
случају епизоотија већих размера типа класичне куге свиња и туберколозе говеда
залихе у ветеринарским станицама биле би довољне за успешно реаговање. У том
случају збрињавање би се вршило тако што би се за заражене животиње обезбеђивале
посебне просторије и изолација болесних од здравих животиња и на тај начин би се
санирале веће размере штете.Уколико би већи број животиња на појединим
подручјима био угрожен услед елементарних непогода и других несрећа извршила би
се њихова евакуација из угрожених на неугрожена и мање угрожена подручја
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ТТН-1 Пожари и експлозије
Пожар као неконтролисана ватра, обично се појављује услед разних неправилности у
свим срединама у којима се живи и ради. Као главни узроци за избијање пожара на
стамбеним, пословним, индустријским и другим објектима може се окаректерисати
човек, и то првенствено због употребе отворене ватре и непоштовања знакова забране
за употрбу исте, затим неисправно поступање са ватроопасним материјама,
неисправне електричне инсталације, неугашен опушак цигарете, нестручност и
незнање при руковању различитим изворима за паљење, дечије игре са лако
запаљивим материјама и друго, Такође као узрок пожара врло често се појављују
природне појаве као што су муња, суше и друго. Као узрочник пожара могу бити и
хемијске реакције између материја које су у контакту и доводе до стварања топлине
која може запалити друге запаљиве материје.
Опасност од пожара на територији општине Чока је из године у годину све већа, а томе
доприноси како немар, тако и тежак економски положај привредних субјеката и
грађана, због чега се недовољно спроводе законске обавезе у смислу превентивног
деловања (амортизација дотрајалих резервоара, замена одређених делова у систему
цеви, редован сервис и контрола противпожарних апарата и сл.). Несреће се могу
догодити како на самим објектима у којим се складиште лако запаљиве течности тако и
у осталим објектима на подручју општине.

• највећи број пожара се деси на отвореном простору. За ову категорију је
карактеристично да се брзо шире, те ако нису уочени и дојављени у самом
почетку избијања, намећу потребу ангажовања већег броја ватрогасаца.
• Други по учесталости су пожари у стамбеним објектима, а потом долазе пожари
у димњацима,
• Пожари у привреди, статистички посматрано не заслужују посебну пажњу, али
их је нужно имати на уму без обзира на број јер изазивају највеће материјалне
штете и то било да се ради о директним штетама или о губицима насталим као
последица застоја у радном процесу.
УЗРОЦИ ПОЖАРА НА ОБЈЕКТИМА
- Лоше одржавање (чишћење)димњака
- Неправилна употрба отворене ватре
- Неисправне електричне инсталације
- Уређаји који искре и неисправни уређаји
- Непажња
УЗРОЦИ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
- Спаљивање растиња на пољопривредним површинама
- Спаљивање отпадака
- Атмосферско пражњење
- Непажња
- Намерна паљења

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Узроци досадашњих пожара
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Велики број пожара на отвореном простору паљењем корова, стрњишта и сл. указује
на повишен ризик од пожара у околини обрађеног земљишта и могућност преношења
пожара на шумске површине. Старосна доб људи има значајног утицаја на избијање
пожара (пожари узроковани непажњом врло старих или врло младих људи). Ширење
пожара битно је зависило од ватроотпорности конструкције објекта и од делатности
које се обављају у објектима и на отвореном, те од струјања ваздуха и смера ветра.
ОБЈЕКТИ УГРОЖЕНИ ПОЖАРОМ

Стамбени објекти са посебним ризиком за подручје општине Чока су:
- Зграда Општине Чока
- Стамбено-пословна зграде
- Стамбене зграде и објекти
- Домови културе
- Библиотеке
- Школе у свим месним заједницама,
- Дом здравља у Чоки и здравствене амбуланте,
- Трафо станице за дистрибуције електричне инсталације распоређене по
територији општине Чока
Све ово доприноси да је у општини ниво угрожености велики са аспекта
могућности избијања и ширења пожара на привредним, стамбеним и другим
објектима.
Бензинске пумпе, привредни објекти, складишта огревног материјала (угаљ, дрво,
пиље-вина) и стамбене зграде могу бити подручја захваћена евентуалним пожарима за
чију неутрали - зацију би било неопходно ангажовање знатних људских потенцијала
као и опреме и средстава.
Млинови, силоси и други производни капацитети, затим стамбени и пословностамбени објекти у којима је смештен велики број људи, топлане за загревање станова
и пословних просторија и други производни капацитети као и бензинске пумпе увек су
потенцијално високо угрожена подручја за могућност избијања пожара. Релативно је
велики број пожара настао на стамбеним и осталим грађевинским објектима. Ти су
пожари најчешће последица нехата, непажње или грађевинског недостатка од чега се
истичу пожари на димњацима. Ти пожари неретко прерастају у пожаре међуспратних
или кровних конструкција с великом материјалном штетом или чак са људским
жртвама. Посебан проблем у становима представљају пећи на чврсто и течно гориво,
као и само складиштење посуда са ложивим уљем у стамбеним просторијама. Станови
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На подручју општине Чока најугроженији објекти су:
- објекти у којим се складиште лако запаљиве течности и други материјали,
- стамбени објекти са посебним ризиком за подручје општине,
- шуме које заузимају 459,12 ха територије.
- Објекати у којима се складиште лако запаљиве течности и други запаљиви
материјали су следећи:
• Млинови
• Силоси
• Бензинске станице
• Складишта огревног материјала (угаљ, дрва и пиљевина),
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и ходници на спратовима стамбених зграда нису обезбеђени противпожарним
средствима. Искуство нас учи да стање у овој области ни изблиза није на потребном
нивоу, те могућност избијања пожара је веома присутна, а систем самозаштите и
гашења евентуалног пожара није на задовољавајућем нивоу.
Спратност зграда
Са становишта пожарне угрожености и последице расту са висином зграде. Посебну
угроженост имају вишеспратнице због немогућности прилаза вишим спратовима
ватрогасних средстава, честог недовољног притиска воде у хидрантској мрежи и
непоседовања помоћних степеница, што отежава евакуацију станара. На територији
општине немају зграде више од четири спрата.
Дотрајалост електроинсталација
Застарелост и преоптерећеност електроинсталација, разлог је честих пожара. Код
објеката новијег датума, пожарна угроженост је знатно смањена.
Индустријски објекти
Индустријски објекти као и бензинске станице нису издвојени у посебне зоне већ су
уткани у остале урбане садржаје што повећава пожарну опасност. У процесу рада ови
објекти користе лако запањив материјал, те с обзиром на то и њихову локацију у
оквиру урбаних садржаја повећана је и опасност од избијања и ширења пожара.
Опасност од избијања пожара на локацији бензинске станице је могућа услед
неправилног складиштења деривата, хаварије у транспорту, препумпавања, претакања
и других манипулација са овим материјалима и субјективни фактор-деловање човека,
услед чега може.
Јавни објекти

Бензинске станице
На подручју општине налази се једна бензинске станица. Ма колико се ригорозно
спроводиле мере предострожности, код ових материја може се рачунати да из
непредвидљивих разлога може доћи до пожара и експлозија. Зависно од обима и
места хаварије, ефекти хаварија могу бити вишеструки:
• прекид снабдевања потрошача,
• пожари различитог интензитета и обима, доћи до угрожавања живота и
здравља људи као и околине.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Опасност од пожара код јавних објеката присутна је и од саме могућности избијања
пожара у њима, лошим руковањем и повећаним присуством горивног материјала у
њиховом ентеријеру, те услед различитог и великог броја корисника. Број људи
повећава опасност од појаве пожара, а и последице настале њиховим избијањем.
Сагледавање проблематике заштите од пожара јавних објеката у општини има за циљ
добијање објективне слике да ли су ти јавни објекти подобни за сигуран боравака
особа у истим, односно да ли исте могу објекат у коме се налазе напустити на сигуран
начин.
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• опасност ширења и преношења пожара услед експлозије које могу
проузроковати зависно од обима и веће људске жртве и материјалне штете.
Шумске и пољопривредне површине
Сваки топлотни извор који делује на запаљиву материју, тако да се она може запалити,
представља узрок за избијање шумског пожара.Човек односно његово деловање, има
директан или индиректан утицај на избијање 90% шумских пожара. Период неколико
година уназад обележен је избијањем шумских пожара.
Директан фактор који утиче на време трајања несреће ове врсте је брзина реаговања
на његовом гашењу. На услове ширења пожара односно време његовог трајања
посебно утичу: ветар, киша, температура ваздуха, атмосферски притисак и сл.
Пољопривредне површине угрожене су од пожара у време пролећних радова и
сазревања, те повећаног присуства људи.
Предузете мере на заштити од пожара шумских и пољопривредних површина нису
довољне за ефикасно спрчавање настајања и ширења пожара. Ови недостаци огледају
се у следећем:
- шумске површине су делимично неуређене,
- површине уз путеве су углавном неуредне (трава, смеће)
- прописане мере заштите код спаљивања отпада на пољопривредном земљишту
углавном се не спроводе,
- слаба контрола одлагања отпада у шумама и уз пољопривредне површине,
- недостатак дела опреме и средстава за гашење отворених простора.
Утицај саобраћајница на пожарну угроженост
Од ширине саобраћајница које треба да омогуће брз и несметан пролаз ватрогасним
возилима и приступ месту интервенције, битно ће зависити правовременост
интервенције и последице од пожара. На територији општине су саобраћајнице чија
ширина и проходност омогућавају брзу интервенцију код гашења насталих пожара.
Јавни објекти морају имати прилазе са најмање две стране по могућности на
супротним фасадама са обезбеђеним пролазом. Већина објеката испуњава ове услове.

Послове заштите и спасавања људи и материјалних добара на територији општине
Чока врши Подручна Ватрогасно спасилачка јединица која делује у оквиру МУП-а
Републике Србије и која броји 8 професионалних припадника.
Ватрогасна јединица опремљена у свом саставу има осам професионалних
ватрогасаца. Седиште јединице је у Чоки у улици Сенћанска бр.2 , а пријава пожара
може се извршити и позивом на број 0230/412-265. Добровољно ватрогасно друштво у
Чоки се налази у улици Сенћанска , а позив се врши на 0230/71-065.
Велики број пожара се дешава услед немарности становништва и непостојања
средстава за гашење почетних пожара. Долазак на место интервенције умањује
удаљеност старост возила као и застарелост опреме за гашење пожара.
Сагледавајући времена доласка ватрогасне јединице утврђује се да су за сва насељена
места општине Чока задовољени критеријуми брзе интервенције за долазак на место
догађаја и почетак интервенције гашења пожара.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Стање противпожарне заштите
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Сагледавајући тренутно стање на подручју општине, број професионалних ватрогасаца
не задовољава потребе. Велики број пожара на отвореном, претежно у летњим
месецима, захтева велики број ватрогасаца, како за време саме акције гашења тако и
по завршетку акције гашења код чување места пожара.
Снабдевање водом и хидрантска инсталација за гашење пожара
Постојећа изворишта воде, бунаре и цистерне нужно је штитити од загађења и
уништења у циљу осигурања додатних количина воде, како за гашење пожара, тако и
за случај елементарних непогода или већих хаварија на постојећем јавном водоводу.

Табела бр.32 Списак хидраната у општини Чока
Насеље

Број хидраната

Чока

34

Падеј

14

Санад

10

Врбица

1

Остојићево

6

Јазово

2

Црна Бара

1

* Тачне локације хидраната, по насељим, налазе се у прилоогу процене.

Производња муниције, експлозивних направа и др.
На територији општине Чока не постоје правна нити физичка лица која се баве
производњом, складиштењем или превозом класичних експлозивних материја напред
наведених.
Заостала неексплодирана убојна средства (НУС-а)
Према проценама војних стручњака 5-10% употребљених бојевих борбених
средстава ипа (муниције, артиљеријских граната, минобацачких мина, противтенковски
и противпешадијских мина, авио бомби, ракетних пројектила и осталих минскоексплозивних средстава), не експлодира, тако да је могуће присуство заосталих
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Складишта експлозивних средстава
На територији општине Чока не постоје складишта класичних експлозивних
средстава: као што су експлозиви, индустијски експлозиви, средства за иницирање
експлозива, муниција или пиротехничка средства, али постоји већ наведена бензинска
пумпе са нафтиним дериватима и ТНГ, пољопривредне апотеке које у магацинима
поседују опасне материје које су токсичне, запаљиве и експлозивне, а које се користе
као средства за заштиту биља.
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неексплодираних убојних средства и на територији општине Чока, које могу пронаћи
грађани и правна лица приликом:
• обрађивања пољопривредног земљишта( орање),
• приликом крчења шума и обала између пољопривредних површина,
• извођења грађевинских радова ( копање темеља) приликом градње објеката,
• извођење грађевинских радова на инфраструктури (канализација, путна мрежа)у
приобаљу водотокова и канала.
Могуће проналажење НУС - а на територији општине Чока представља стално присутну
опасност по становништво и материјална добра. До сад три случаја проналажења НУСа. Локација за њихово уништавање није одређена.
Уништавање пронађених заосталих неексплодираних убојних срсдстава пронађених на
територији општине је у надлежности МУП-а Републике Србије-Сектор за ванредне
ситуације-Управе за цивилну заштиту преко СОТ-а за уништавање НУС-а.
Обавеза становништва је да пронађено заостало неексплодирано убојно средство не
дирају, не померају и не покушавају да га раставе, већ да одмах обавесте полицију на
телефон 192 , обележе место проналаска приручним средтвима и сачекају полицијску
екипу.
Преглед субјеката у којима постоји велика опасност од експлозије
На територији општине Чока субјекти код којих је присутна велика опасност од
експлозија је бензинска пумпа са ТНГ, а то је:
- НИС ПЕТРОЛ Падеј

На подручју општине Чока не постоји производња и складиштење опасних материја,
али због превоза истих преко територије општине, може доћи до техничкотехнолошких удеса изазваних несрећама у саобраћају. Развојем општине, броја возила
свих врста и категорија, повећањем обима превоза путника као и чињенице да
подручјем општине пролазе и регионални путни правци, интензивирана је фреквенција
саобраћаја, како у транзиту тако и на локалном нивоу. Опасне материје (запаљиве,
експлозивне, отровне) превозе се без евиденције и најаве. Не постоје подаци о
просечним месечним количинама опасних терета који се превозе територијом општине
Чока.Најчешћа врста материја које се превозе овим подручјем су цистерне које превозе
нафту и нафтне деривате, амонијак и друге опасне материје . Општина Чока је у
опасности јер због техничког квара или саобраћајне незгоде може доћи до превртање
цистерни, а тиме и до експлозија, пожара, истицања, те до контаминирања земљишта
и ваздуха. Опасност је такође присутна и током пролећа и јесени када се због сезоне
пољопривредних радова превозе локалним путевима веће количине дизел горива.
Посебну опасност за становништво, материјална добра и животну средину представља
превоз опасних материја које без евиденције пролазе кроз општину Чока па је тешко
проценити количину опасних материја које се превозе на подручје општине, степен и
последице које зависе првенствено од места несреће. Опасне материје као што су
разне запаљиве и експлозивне материје, затим отровне и корозивне могу приликом
изливања угрозити становништво, али и водотокове и биљни и животињски свет.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Поред наведених бензинских пумпи, велика опасност од експлозија постоји и у силосуједан велики код Железничке станице, пољопривредним апотекама, будући да оне
складиште и врше промет експлозивних и токсичних материја.
ТТН-2 Техничко-технолошки удеси и терористички напади
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ТТН-3 Нуклеарни и радиациони акциденти
До радиоактивног-акциденталног загађења ваздуха, воде, земљишта и намирница
биљног и животињског порекла може да дође као последица ратних дејстава на
подручју Републике Србије и шире, употребом нуклеарних пројектила мање снаге, или
у мирнодопско време оштећења на нуклеарним електранама, као последица кварова

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Последице проистекле истицањем опасних материја у земљиште, ваздух и воду
умножавају друге штетне последице. Оне су у првом реду, затрована вода и земља, а у
даљем животном ланцу и циклусу затроване биљке, људи и животиње. Низ се
наставља сложенијом здравственом заштитом (по обиму, врсти, количини лекова) и
ветеринарске помоћи.
Могући инциденти код превоза ових материја, морају се третирати као ситуације са
опасностима по становништво и са аспекта интензитета, времена трајања и подручја
којеможе бити угрожено. Интензитет трајања зависи од количине запаљивих материја
које су стављене у промет, разорној моћи опасних материја, месту несреће и сл.
Практично то значи, да поред саобраћајница, којима се крећу возила са овим опасним
материјама и сами урбани делови насеља у којима се налазе школе, супермаркети,
здравствене амбуланте и сл. могу бити подручја на којима би могло доћи до несрећа са
несагледивим последицама.
Директно угрожавање учесника у саобраћају, са повређеним и смртно страдалим
лицима, те угрожавање материјалних добара и биљног и животињског света су
најдиректније последице несрећа овог типа.
Савремена опасност која може угрозити територију, становништво и материјална
добра и животну средину општине Чока су евенуалне акције тероризма на виталним
објектима зграде државних органа, извориште пијаће воде ЈКП, разне културне
манифестације где ће боравити већи број људи.
Тероризам преставља "чудовиште" нашег времена. Јавља се нa свим крајевима света и
испољава нa најразноврснији начин. Крајње жртве су по правилу увек цивили.
Тероризам нe познаје границе, линије фронта, туристе или војнике, децу или
полицајце.
Носилац активности у заштити од терористичких акција je пре свега министарство
унутрашњих послова и министарство одбране (свако из свог делокруга надлежности), a
учесници у заштити су готово сви субјекти нa територији општине. Посебно они
субјекти код којих борави више људи (попут сала, дворана, школа и сл.) или субјекти
који врше снабдевање становништва енергентима, храном, прерадом и дистрибуцијом
пијаће воде и слично. Основна заштита од терористичких акција су превентивне мере,
пре свега будност свих субјеката који се налазе и раде нa објектима који могу да буду
циљ терористичких акција. Обезбеђење објеката како физичко такo и техничко постаје
неопходност. Савремена средства видео-надзора у многоме помажу нa обезбеђењу
најугроженијих објеката.
Недостатак финансијских средстава свакако отежава адекватно и квалитетно техничко
опремање заштите објеката. У случају да се нека терористичка акција реализовала, сви
капацитети општине се ангажују нa отклањању последица (пружање помоћи
повређенима, рашчишћавање aкo се десила експлозија, провера осталих делова
објеката има ли још експлозивних направа, објављивање забране коришћења воде за
пиће из градске водоводне мреже aкo су изворишта, бунари затровани и друго).
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или поремећаја у технолошком процесу рада нуклеарних електрана у окружењу
Републике Србије , земљотреса, терористичких диверзија и ратних дејстава, утицаја
појачаног природног радиоактивног зрачења (зрачење из свемира, земљине коре),
радиоактивног зрачења разног радиоактивног отпада и других материјала и утицаја
зрачења разних уређаја који у себи садрже радиоактивне материје (радиоактивни
громобрани, медицински скенери и друго).
Могуће је и акцидентално загађивање људи и животне средине неадекватним
третманомрадиоактивног и медицинског отпада и његовим евентуалним транспортом
преко територије општине Чока.
На удаљености од 1.000 километара од границе Републике Србије налази се 21
нуклеарна електрана са 44 реактора, од тога је 6 нуклеарних електрана са 12 реактора
наудаљености од 500 км од границе Републике Србије.
При нуклеарном акциденту, пре свега у нуклеарној електрани, може доћи до
испуштања радиоактивних материја у животну средину. При испуштању радиоактивних
материја у атмосферу, ваздушне масе могу да транспортују радиоактивне супстанце на
удаљености већој од 1.000 километара од места несреће. Ниво контаминације животне
средине зависи од врсте и количине радиоактивних материја које су испуштене у
животну средину и од временских услова. У контаминираном подручју људи и
животиње су изложени јонизућим зрачењима директно, спољашњим озрачењем
радиоактивним материјама присутним у атмосфери или контаминираном земљишту и
путем уноса радионуклида у организам удисањем или уносом контаминиране воде и
хране.
Радиоактивни акциденти су могући при превозу извора јонизујућих зрачења,
коришћењу извора зрачења у индустрији, медицини, истраживачким и другим
делатностима.

Несреће са испуштањем у атмосферу посебно су опасне због наглог ширења, а могу
настати и због људске грешке, кварова опреме или спољних утицаја (земљотреси,
пожари, тероризам). Настали радиоактивни облак шири се под утицајем атмосферских
процеса.
Због бројних и променљивих параметара који карактеришу ову врсту несреће, од
изузетне је важности пратити средства јавног информисања и упутства о поступању.
Мерезаклањања становништва и животиња у објекте су императив до добијања
релевантних информација о поступању (вода, храна, испаша стоке).
Зависно о карактеристикама и интензитету дејства радиоактивног зрачења,
последицама може бити захваћено целокупно становништво, сточни фонд и животиње
и животна средина општине Чока.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Обзиром на врсту несреће-начин испуштања радиоактивне материје у природу
несреће се могу поделити на:
• несреће са испуштањем у атмосферу,
• несреће са испуштањем у површинске воде,
• несреће са испуштањем у земљиште, односно подземне воде.
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4.8. АНАЛИЗА ПОСЛЕДИЦА
Анализом последица несреће обухватају се анализа повредивости и одређивање
могућег нивоа несреће. Приказ повредивих зона на картама врши се уцртавањем
граница опасности .Идентификују се простор, локације и објекти, и наводе се сви
повредиви објекти на угроженој територији.
На картама, које се налазе у графичком делу Процене, идентификовали смо све
повредиве објекте на територији по насељима општине Чока.
4.9. АНАЛИЗА РИЗИКА
Критеријум за одређивање вероватноће
Вероватноћа (В) представља комбинацију учесталости одређеног штетног
догађаја и повредивости (рањивости) у односу на потенцијалну опасност.
В= У x Р
Учесталост (У) се односи на понављање одређеног штетног догађаја у
временском периоду или на изложеност штићене вредности одређеној потенцијалној
опасности у одређеној временској јединици.
Учесталост се примењује у два појавна облика, и то:
У1 - учесталост када постоји евиденција штетних догађаја и
У2 - учесталост када не постоји евиденција штетних догађаја.
Повредивост (рањивост) (Р) представља постојеће стање заштите субјекта,
односно осетљивост субјекта на потенцијалне опасности.

Табела бр. 33 Ктитеријуми за одређивање вероватноће

1

Немогуће

2

Невероватно

3

Вероватно

4

Скоро извесно

5

Сигурно

Опис вероватноће
Вероватноћа испод 1 %, вероватно само у екстремним
случајевима или изузетно мало вероватно или равно
догађају у далекој будућности или догађа се у граници
„100 година или више“
Вероватноћа изнад 1 % или није се догађало, али би
могло да се деси или могло би се десити у граници
„понеки случај у десет година“
Вероватноћа изнад 10 % или могло би се десити,
дешавало се и раније или могло би се десити у граници
„једном у години“
Вероватноћа изнад 50 % или вероватно би се могло
догодити, или могло се десити у граници „седмица у
месецу“
Вероватноћа изнад 99 % или дешава се веома често или
могло би се десити у граници „дан у седмици“

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Вероватноћа
Величина
Степен вероватноће
вероватноће
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Табела бр.34 Критеријум за одређивање учесталости (У1)
Учесталост (У1)
Величина
Степен учесталости
учесталости
1
Врло ретко
2
Повремено
3
Често
4
Претежно
5
Веома често

Опис учесталости
један или ниједан штетан догађај
два до пет штетних догађаја
шест до десет штетних догађаја
једанаест до петнаест штетних догађаја
преко петнаест штетних догађаја

Табела бр. 35 Критеријум за одређивање учесталости (У2)
Учесталост (У2)
Степен учесталости
Величина
учесталости
1
Занемарљива
2
Повремена
3
Дуга
4
Претежна
5
Трајна

Опис учесталости
дневна, изложеност претњи један до два дана
седмична, изложеност претњи три до седам дана
месечна, изложеност претњи један до дванаест месеци
годишња, изложеност претњи једна до три године
вишегодишња, изложеност претњи дужи низ година

Табела бр. 36 Критеријум за одређивање повредивости (рањивости)
Рањивост

1

Величина
рањивости
Врло велика

2

Велика

3

Средња

4

Мала

5

Врло мала

Степен рањивости

Опис рањивости
Потпуно слабе или уопште не постоје мере заштите
Постоје само поједине мере заштите, примењују се мере
заштите на ниском нивоу
Постоје одређене мере заштите, примењују се мере
заштите на средњем нивоу
Постоји већи број мера заштите примењених без процене
угрожености
Постоји потпуна заштита, оптимално пројектована и
изведена према процени угрожености

Рањивост
Учесталост
Врло ретко
Повремено
Често
Претежно
Стално

1
2
3
4
5

Врло велика
1
3
4
5
5
5

Велика
2
2
3
4
4
5

Средња
3
1
2
3
3
4

Критеријум за одређивање последица, штете и критичности

Мала
4
1
2
2
3
3

Врло мала
5
1
1
2
3
3
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Табела бр. 37 Матрица за одређивање вероватноће
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Табела бр. 38 Критеријум за одређивање штете

Степен штете

Штета
Величина штете

1

Врло мала

2

Мала

3

Средња

4

Велика

5

Врло велика

Опис штете
Чији износ прелази 1 % националног дохотка оствареног на
територији у претходној години
Чији износ прелази 3 % националног дохотка оствареног на
територији у претходној години
Чији износ прелази 5 % националног дохотка оствареног на
територији у претходној години
Чији износ прелази 10 % националног дохотка оствареног на
територији у претходној години
Чији износ прелази 15 % националног дохотка оствареног на
територији у претходној години

Табела бр. 39 Критеријум за одређивање критичности
Критичност
Степен
Величина
критичности критичности
1

Врло велика

2

Велика

3

Средња

4

Мала

5

Минимална

Опис критичности
Угроженост штићених вредности субјекта, због којег долази до потпуног
нарушавања безбедности и прекида функционисања субјекта, ванредно
стање
Угроженост штићених вредности субјекта, због којег долази до озбиљног
нарушавања безбедности и функционисања организације, потребна
озбиљна допунска средства
Угроженост штићених вредности субјекта, која дозвољава функционисање
уз повећане напоре и допунска средства
Угроженост штићених вредности субјекта због којег су могући поремећаји
функционисања
Угроженост штићених вредности субјекта због којег настају проблеми у
функционисању, који се решавају у ходу, редовним активностима и
средствима

Величина последица
1. Минималне
a. Живот: Нема погинулих и несталих људи
b. Здравље: Лакше повређених нема, тешко повређених нема
c. Услови за нормалан живот: Минимално нарушени услови за нормалан
живот. Поремећаја нема или се нису ни осетили код већине
становништва.
2. Мале
a. Живот: 1-2 погинула и/или нестала човека
b. Здравље: Лакше повређених од 11-20, тешко повређених до 10
c. Услови за нормалан живот: Нарушени услови за живот у смислу нестанка
енергената до 1 дан, нарушено снабдевање храном и водом до један
дан. Нема примера срушених или оштећених стамбених објеката. Нема
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Критеријуми за одређивање последица по људе
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Критеријуми за одређивање последица по економију и екологију
Величина последица
1. Минималне
a. Здравствена заштита: Нема потребе или минимална потреба за утрошком
лекова и медицинских средстава, нема потребе за болничким
збрињавањем
b. Непосредне или трајне хитне мере: Нема потребе за хитним и трајним
мерама
c. Рестаурација јавних зграда: Нема потребе за рестаурацијом. Зграде нису
оштећене
d. Јавни превоз и инфраструктура: Нема поремећаја јавног превоза и
инфраструктуре
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потребе за евакуацијом.
3. Умерене
a. Живот: 3-50 погинулих и/или несталих људи
b. Здравље: Лакше повређених до 20-100, тешко повређених до 11-80
c. Услови за нормалан живот: Знатно нарушени услови за живот у смислу
нестанка енргената до 10 дана, нарушено снабдевање храном, водом и
хигијенским средствима до 10 дана. Има појава оштећених стамбених и
привредних објеката, до 25% од укупног броја. Постоји потреба за
склањањем једног броја људи, од 25 до 50% од укупног броја.
4. Озбиљне
a. Живот: 51-100 погинулих и/или несталих људи
b. Здравље: Лакше повређених до 101-1000, тешко повређених до 81-100
c. Услови за нормалан живот: Озбиљно нарушени услови за живот у смислу
нестанка енергената до 30 дана, нарушено снабдевање храном, водом и
хигијенским средствима до 30 дана. Велики број стамбених и привредних
објеката је оштећен и неуслован и опасан за живот. Постоји хитна
потреба за обезбеђењем смештаја великог броја људи, преко 50-75% од
укупног броја.
5. Катастрофалне
a. Живот: Преко 100 погинулих и/или несталих
b. Здравље: Лакше повређених 1000, тешко повређених преко 100
c. Услови за нормалан живот: Потпуно нарушени услови за живот у смислу
нестанка енергената преко 30 дана, нарушено снабдевање храном,
водом и хигијенским средствима преко 30 дана и на дужи период.
Највећи број стамбених и привредних објеката је оштећен и неуслован и
опасан за живот преко 75%. Неопходно је одмах предузети мере за
обезбеђењем смештаја великог броја људи, преко 75% од укупног броја.
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e. Рестаурација културног наслеђа: Нема потребе за рестаурацијом
културног наслеђа
f. Рестаурација имовине: Нема оштећења на имовини.
g. Рестаурација животне средине: Нема знакова негативног утицаја на
животну средину
h. Еколошки трошкови: Редовни трошкови или их нема.
i. Ометање економске активности: Нема ометања или у границама
редовних трошкова
j. Исплата осигурања: Осигурање не исплаћује преко 75% премија
k. Индиректни друштвени трошкови по економију: Нема додатних трошкова
l. Други директни индиректни трошкови: Нема додатних трошкова
2. Мале
a. Здравствена заштита: Због постојећих лакших повреда код мањег броја
људи, неопходно је коришћење лекова и материјалних здравствених
средстава. Нема потребе за болничким збрињавањем
b. Непосредне или трајне хитне мере: Постоји потреба за помоћи
специфичним артиклима за децу и старе и болесне до 5% становника
c. Рестаурација јавних зграда: Оштећења на зградама су мала, напукли
зидови на појединим местима. Потребне ситне оправке. Оштећено до
10% зграда.
d. Јавни превоз и инфраструктура: Незнатан прекид у функционисању јавног
превоза од неколико сати. Путеви су без оштећења, мањи број препрека.
Нема потребе за рашчишћавањем путева. Прекид снабдевања струјом и
енергентима до 1 дан. Прекид рада комуналног система до 1 дан, Нема
потребе за алтернативним снабдевањем водом
e. Рестаурација културног наслеђа: Оштећено до 25% фонда културног
наслеђа
f. Рестаурација имовине: Оштећено до 25% имовине грађана и привреде,
нема нарушавања безбедности објеката, потребне мање интервенције,
испуцали зидови на местима
g. Рестаурација животне средине: Мања оштећења на привредним
објектима са незнатном могућности доспевања опасних материја у
животну средину. Могућност избијања непогода локалног карактера.
Није неопходна санација већ мање интервенције.
h. Еколошки трошкови: Трошкови и до 100.000 динара
i. Ометање економске активности: Нарушене радне активности и до један
дан, снабдевање енергентима и основним намирницама нарушено до
један дан
j. Исплата осигурања: Осигурање не исплаћује до 50% премија
k. Индиректни друштвени трошкови по економију: Додатни трошкови до
0,5% буџета
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3. Умерене
a. Здравствена заштита: Због постојања лакших повреда код већег броја
људи, неопходно је повећано коришћење лекова и материјалних
здравствених средстава. До 25% случајева на болничком збрињавању до
три дана
b. Непосредне или трајне хитне мере: Постоји потреба помоћи у свим
артиклима до 25% становника
c. Рестаурација јавних зграда: Оштећења на зградама су велика, доста
напукли зидови на више места, попуцали прозори. Потребна процена
безбедности зграда и озбиљне оправке. Оштећено до 50% зграда
d. Јавни превоз и инфраструктура: Прекиди у функционисању јавног превозу
до 10 дана. Путеви су са оштећењима, има препрека. Постоји потреба за
рашчишћавањем путева. Прекид снабдевања струјом и енергентима до
10 дана. Прекид рада комуналног система до 10 дана. Постоји потреба за
алтернативним снабдевањем водом.
e. Рестаурација културног наслеђа: Оштећено до 50% фонда културног
наслеђа
f. Рестаурација имовине: Оштећено до 50% имовине грађана и привреде,
има нарушавања безбедности објеката потребна процена, потребне
интервенције на појединим објектима, испуцали зидови на више места.
Попуцала стакла.
g. Рестаурација животне средине: Видљива оштећења на привредним
објектима са великом могућности доспевања опасних материја у животну
средину. Могућност избијања непогода на ширем подручју. Неопходна је
озбиљна процена и интервенција.
h. Еколошки трошкови: Трошкови и до 500.000 динара
i. Ометање економске активности: Нарушене радне активности и до десет
дана, снабдевање енергентима и основним намирницама нарушено до
десет дана.
j. Исплата осигурања: Осигурање не исплаћује до 25% премија
k. Индиректни друштвени трошкови по економију: Додатни трошкови до 1%
буџета
l. Други директни индиректни трошкови: Додатни трошкови до 500.000
динара
4. Озбиљне
a. Здравствена заштита: Због постојања лакших повреда код великог броја
људи, неопходно је коришћење великих количина лекова и материјалних
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l. Други директни индиректни трошкови: Додатни трошкови до 100.000
динара
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c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

j.
k.
l.

5. Катастрофалне
a. Здравствена заштита: Због погибија и тешких повреда код огромног броја
људи, неопходно је омогућити коришћење свих распложивих количина
лекова и материјалних здравствених средстава. Неопходна је допуна из
резерви. Преко 75% случајева на болничком збрињавању преко 30 дана
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b.

здравствених средстава. До 50% случајева на болничком збрињавању до
30 дана
Непосредне или трајне хитне мере: Постоји потреба помоћи у свим
артиклима до 75% становника
Рестаурација јавних зграда: Оштећења на зградама су велика, отпали
делови зидова и кровова, попуцали скоро сви прозори. Потребна
процена безбедности зграда и рестаурација. Оштећено од 50-75% зграда
Јавни превоз и инфраструктура: Прекиди у функционисању јавног превоза
до 30 дана. Путеви су са великим оштећењима, има већих препрека.
Постоји хитна потреба за рашчишћавањем путева. Прекид снабдевања
струјом и енергентима до 30 дана. Прекид рада комуналног система до
30 дана. Постоји хитна потреба за алтернативним снабдевањем водом
као основним извором воде
Рестаурација културног наслеђа: Оштећено до 75% фонда културног
наслеђа
Рестаурација имовине: Оштећено до 75% имовине грађана и привреде,
нарушена безбедност објеката потребна хитна процена, потребне
значајне интервенције на појединим објектима а већи део је
неупотребљив, испуцали зидови на више места одваљивање делова
зидова, пад крова. Потпуно пуцање стакала.
Рестаурација животне средине: Озбиљна оштећења на привредним
објектима са доспевањем опасних материја у животну средину у великим
количинама. Могућност избијања непогода на ширем подручју.
Неопходна је озбиљна процена и интервенција свим расположивим
снагама.
Еколошки трошкови: Трошкови и до 1.000.000 динара
Ометање економске активности: Нарушене радне активности и до 30
дана, снабдевање енергентима и основним намирницама нарушено до
30 дана.
Исплата осигурања: Штета минимална или је нема, осигурање нормално
функционише
Индиректни друштвени трошкови по економију: Додатни трошкови до 5%
буџета
Други директни индиректни трошкови: Додатни трошкови до 1.000.000
динара
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Критеријуми за одређивање последица по друштвено-политичку ситуацију
Величина последица
Минималне
a. Јавно насиље и анксиозност: Нема случајева јавног насиља или је у редовним
границама.
b. Нарушавање територије: Нема случаја нарушавања територије.
c. Нарушавање међународне позиције: нама случаја нарушавања народне
позиције.
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b. Непосредне или трајне хитне мере: Постоји потреба помоћи у свим
артиклима преко 75% становника
c. Рестаурација јавних зграда: Највећи део зграда је скоро потпуно срушен.
Потребна је потпуна рестаурација. Оштећено преко 75% зграда
d. Јавни превоз и инфраструктура: Потпуни прекиди у функционисању
јавног превоза преко 30 дана. Путеви су са великим и непремостивим
оштећењима, има огромних препрека. Постоји хитна потреба за
рашчишћавањем и рестаурацијом путева. Прекид снабдевања струјом и
енергентима преко 30 дана. Прекид рада комуналног система преко 30
дана. Постоји хитна потреба за алтернативним снабдевањем водом као
основним извором воде за све врсте потреба
e. Рестаурација културног наслеђа: Оштећено преко 75% фонда културног
наслеђа
f. Рестаурација имовине: Оштећено преко 75% имовине грађана и
привреде, потпуна небезбедност објеката потребна хитна процена,
објекти су потпуно неупотребљиви. Неопходно рушење
g. Рестаурација животне средине: Потпуно оштећење на привредним
објектима са доспевањем опасних материја у животну средину у
смртоносним количинама. Могућност избијања непогода на ширем и
прекограничном подручју. Неопходна је озбиљна процена и
интервенција свим расположивим снагама и средствима са евакуацијом
људи и стоке
h. Еколошки трошкови: Трошкови преко 1.000.000 динара
i. Ометање економске активности: Нарушене радне активности и преко 30
дана, снабдевање енергентима и основним намирницама нарушено
преко 30 дана. Неопходна помоћ становништву
j. Исплата осигурања: Осигурање исплаћује преко 25% премија
k. Индиректни друштвени трошкови по економију: Додатни трошкови преко
10% буџета
l. Други директни индиректни трошкови: Додатни трошкови преко
1.000.000 динара
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Мале
a. Јавно насиље и анксиозност: Спорадични случајеви јавног насиља, ситне пљачке
и нереди. Проблеме рашавају редовне полицијске патроле.
b. Нарушавање територије: Поједине изјаве политичара о потреби одвајања
угрожених подручја.
c. Нарушавање међународне позиције: Догађаји имају утицај на међународну
позицију земље у смислу реаговања невладиних организација.
d. Нарушавање демократског система: Због насталих догађаја постављају се
питања у медијима да ли су све мере предузете како треба у складу са законом.
e. Психолошки утицај на друштво: сиромашни слојеви становништва долазе у још
лошији положај.
f. Утицај на јавни ред и безбедност: Ситни случајеви ремећења јавног реда и мира.
Безбедност становништва није нарушена. Ангажовање редовних полицијских
патрола.
g. Политичке импликације: Поједини политички лидери дају изјаве и оптужују
органе власти и других партија. Негативне реакције појединих чланова партија.
Ситна окупљања.
h. Штета по културне вредности: штета до 25% од укупног фонда.
i. Прекогранични утицај: Медији из граничних земаља су пренели вести о
догађајима. Појава страха код становника у граничном појасу суседног подручја.
Умерене
a. Јавно насиље и анксиозност: већи број случајева јавног насиља, пљачки и
нереда. Ангажоване јаке полицијске снаге. Страх од становништва.
b. Нарушавање територије: учестале изјаве политичара о одвајању угроженог
подручја, појава наоружаних група, пљачки на путевима.
c. Нарушавање међународне позиције: догађаји имају утицај на међународну
позицију земље у смислу реаговања других држава дипломатским средствима.
d. Нарушавање демократског система: Становништво и медији реагују на спорост и
квалитет у предузимању мера заштите и спасавања, блокирањем путева,
претњама на радикализацију мера. Медији појачано преносе вести.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

d. Нарушавање демократског система: Нема случаја нарушавања демократског
система.
e. Психолошки утицај на друштво: Нема негативног психолошког утицаја на
друштво или је у границама просека.
f. Утицај на јавни ред и безбедност: Нема ремећења јавног реда и безбедности
становништва.
g. Политичке импликације: Политичка ситуација је у границама редовних догађаја.
h. Штета по културне вредности: Нема штете по културне вредности.
i. Прекогранични утицај: Догађаји нису изазвали прекограничне ефекте.
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e. Психолошки утицај на друштво: појава великог броја случајева страха код
становника у могућност борбе са последицама несреће. Покушаји исељавања.
f. Утицај на јавни ред и безбедност: ремећење јавног реда и мира од стране
разних група у смислу нереда, пљачки и озбиљног нарушавања безбедности.
Лоше или недовољне информације о догађајима доприносе увећању
незадовољства.
g. Политичке импликације: Већи број политичких партија посвећује време за
стицање политичких поена а не на организовање за заштиту и спасавање.
Демонстрације група чланова политичких партија.
h. Штета по културне вредности: штета до 50% од укупног фонда.
i. Прекогранични утицај: догађаји су узроковали страх код људи, ситне поремећаје
здравља и симптоме код животиња. Реакција органа власти државе
предузимањем превентивних мера.
Озбиљне
a. Јавно насиље и анксиозност: велики број пљачки и нереда, демонстрације,
покушаји одсељавања становништва. Ангажовање жандармерије и великих
снага безбедности.
b. Нарушавање територије: организовање становништва у демонстрацијама за
одвајање дела територије. Ангажовање јаких снага безбедности.
c. Нарушавање међународне позиције: догађаји имају утицај на међународну
позицију земље у смислу реаговања ОУН, ОЕБС са претњама санкцијама.
d. Нарушавање демократског система: блокирање путева и јавних институција због
неадекватног рада у предузимању мера заштите и спасавања.
e. Психолошки утицај на друштво: Попут страха код људи за опстанак и живот
услед немогућности санирања последица несреће. Велики део људи жели
исељавање са подручја.
f. Утицај на јавни ред и безбедност: безбедност веома озбиљно нарушена,
кретање ограничено, велики број пљачки и криминалних радњи. Ангажовање
жандармерије и јаких снага безбедности.
g. Политичке импликације: највећи број политичких партија посвећује своју пажњу
ка личној промоцији а не ка помоћи угроженима. Опструкција рада на
предузимању мера заштите и спасавања од стране чланова партија доводе до
блокирања рада органа система заштите и спасавања.
h. Штета по културне вредности: штета до 75% од укупног фонда.
i. Прекогранични утицај: догађаји су узроковали смртне исходе код људи и
животиња, тровање животне средине. Евакуација становништва. Предузимање
опсежних мера за заштиту.
Катастрофалне
a. Јавно насиље и анксиозност: масовне демонстрације и криминал. Уведен
полицијски час.
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b. Нарушавање територије: отворени наступи у покушајима нарушавања
територије. Сарадња са екстремистичким деловима у суседним државама.
c. Нарушавање међународне позиције: нарушена међународна позиција држава.
Увођење санкција.
d. Нарушавање демократског система: потпуно нарушен демократски систем.
Анархија. Интервенције страних фактора.
e. Психолошки утицај на друштво: услед негативних догађаја највећи део
становништва је потпуно изгубио у могућност повратка на нормалан темпо
живота и рада. Исељавање масивно.
f. Утицај на јавни ред и безбедност: Безбедност је потпуно нарушена. Масовне
демонстрације, криминал. Ангажовање свих капацитета снага безбедности.
g. Политичке импликације: политичка ситуација је потпуно поремећена. Политичке
партије чине све да стекну политичке поене занемарујући потребу за заштитом
и спасавањем. Због опструкције рада од стране чланова политичких партија,
није могуће ефикасно предузети све мере заштите и спасавања.
h. Штета по културне вредности: штета на културним вредностима је преко 75%.
i. Прекогранични утицај: услед прекограничних утицаја велики број људи је
изгубио живот, евакуисана су цела места на подручју. Штете су огромне.

Табела бр. 41 Матрица за одређивање последица
Критичност
Штета
Врло мала
1
Мала
2
Средња
3
Велика
4
Врло
5
велика

Врло велика
1
3
4
5
5

Велика
2
2
3
4
4

Средња
3
1
2
3
3

Мала
4
1
2
2
3

Врло мала
5
1
1
2
3

5

5

4

3

3

Степен ризика
1
2
3
4
5

Величина ризика
Врло мала
Мала
Средња
Велика
Врло велика

Ниво ризика
1i2
3, 4 i 5
6, 8 i 9
10, 12, 15 i 16
20 i 25

Табела бр. 43 Матрица за одређивање нивоа ризика
Последице
Вероватноћа

Минималне
1

Мале
2

Умерене
3

Озбиљне
4

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Табела бр. 42 Критеријум за одређивање нивоа ризика

Катастрофалне
5
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Немогуће
Невероватно
Вероватно
Скроз извесно
Сигурно

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3
6
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

Табела бр. 44 Критеријуми за одређивање категорије ризика

I
II
III
IV
V

Категорија
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ЧЕТВРТА
ПЕТА

Величина ризика
Врло мали
Мали
Умерени
Велики
Врло велики

Ниво ризика
1i2
3, 4 i 5
6, 8 i 9
10, 12, 15 i 16
20 i 25

Табела бр. 45 Критеријум за одређивање прихватљивости ризика
Прихватљивост ризика

Ниво ризика

ПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
10, 12, 15, 16, 20 i 25

Прихватљивост
12

3

3

2

6

III

2

2

3

Штета

11

Вероватноћа

10

Повредивост

9

Учесталост

8

2
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1.5

3
4
5
6
7
Ризици од земљотреса

прихватљив

1.4

Категорија
ризика

1.3

Постојање докумената планског
мониторинга
Постојање система за
идентификацију, рану најаву и
обавештавање
Постојање система мониторинга
и евиденције
Густина насељености и величина
животињског фонда
Могућност генерисања других
опасности

Ниво ризика

1.2

2

Последице

1
1.
1.1

Величина
опасности

Захтеви за процену ризика

Критичност

Табела бр.46 Процена ризика од земљотреса
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2

I

Прихватљивост

Критичност

Штета

Вероватноћа

Повредивост

1

прихватљив

2.5

Категорија
ризика

2.3
2.4

Ниво ризика

2.2

Ризици од одрона, клизишта и ерозија
Параметри и карактер одрона,
клизишта и ерозивног подручја
Површина и карактеристике
угроженог подручја
Густина насељености
2
1
2
2
1
4
Густина инфраструктурних и
привредних објеката
Могућност генерисања других
опасности

Последице

2.
2.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 47 Процена ризика од одрона, клизишта и ерозије

Ниво ризика

Категорија ризика

Прихватљивост

3

3

9

III

прихватљив

Вероватноћа

Повредивост

3

Ризици од поплава
Карактеристике поплаве
Изграђеност система заштите од
поплава
Густина насељености и величина
животињског фонда, количина
културних и материјалних
добара
Могућност генерисанја других
опасности

3

2

2

3
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3.4

Последице

3.3

Критичност

3.2

Штета

3.
3.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина опасности

Табела бр. 48 Процена ризика од поплава
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Прихватљивост

4

II

прихватљив

2

Категорија
ризика

Штета

Вероватноћа

Повредивост

3

Ниво ризика

4.4

Последице

4.3

Критичност

4.
4.1
4.2

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 49 Процена ризика од олујних ветрова

Ризици од олујних ветрова
Карактеристике подручја
Интензитет олујних ветрова,
правац и смер струјања
Густина инфраструктурних и
привредних објеката на подручју

3

1

2

2

2

Могућност генерисанја других
опасности

5.7

Категорија ризика

Прихватљивост

3

3

6

III

прихватљив

Вероватноћа

Повредивост

3

Ризици од града
Карактеристике појаве града
Карактеристике градом
оштећених површина
Правац наиласка градоносних
облачних ћелија
Карактеристике критичних
површина објеката
Осетљивост пољопривредних
култура на појаву града, посебно
у одређеним фено-фазама
Постојање алтернативне
заштите од града
Могућност генерисанја других
опасности

3

2

3

2
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5.6

Ниво ризика

5.5

Последице

5.4

Критичност

5.3

Штета

5.
5.1
5.2

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина опасности

Табела бр. 50 Процена ризика од града
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6.4

Прихватљивост

2

6

III

прихватљив

Критичност

Штета

Вероватноћа

Повредивост

Категорија
ризика

6.3

Ниво ризика

6.2

Ризици од снежних мећава, наноса и поледице
Подручја на којима се појављује
опасност
Време појављивања и време
трајања опасности
3
2
2
3
2
3
Активности угожене појавом
опасности
Могућност генерисанја других
опасности

Последице

6.
6.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 51 Процена ризика од снежних мећава, наноса и поледица

Категорија
ризика

Прихватљивост

3

3

9

III

прихватљив

Вероватноћа

Повредивост

4

Ризици од суша
Класификација јачине суше
помоћу СПИ* и могући утицаји
Време појављивања и време
трајања опасности
Површина и карактеристике
угроженог подручја
Могућност наводњавања
(расположивпст воде за
наводњавање)
Могућност генерисанја других
опасности

3

2

2

3
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7.5

Ниво ризика

7.4

Последице

7.3

Критичност

7.2

Штета

7.
7.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 52 Процена ризика од суша
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3

2

6

Категорија
ризика
Прихватљивос
т

Вероватноћа

Повредивост

Ниво ризика

8.6

Санитарно-хигијенско стање
објеката и инфраструктурних
инсталација
Здравствени и други капацитети
у функцији збрињавања,
смештаја, транспорта и друго
Могућност генерисанја других
опасности

3

2

2

3

III

прихватљив

Типови епидемија – контактне

8.8

2

Ризици од епидемија
Угроженост подручја
епидемијама насталим без
повезаности са другим појавама
Типови епидемија – капљично респираторне
Типови епидемија – хидричне
Типови епидемија –
алиментарне

8.5

8.7

Последице

8.3
8.4

Критичност

8.2

Штета

8.
8.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 53 Процена ризика од епидемија

Последице

Ниво ризика

Категорија ризика

Прихватљивост

3

2

6

III

прихватљив

Вероватноћа

Повредивост

2

Ризици од епизоотија
Параметри и карактер опасности
Површина и карактеристике
угроженог подручја
Густина животињског фонда
Изграђеност система заштите од
епизоотија
Могућност генерисанја других
опасности

3

2

2

3
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9.5

Критичност

9.3
9.4

Штета

9.
9.1
9.2

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина опасности

Табела бр. 54 Процена ризика од епизоотиja
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10.4

Категорија ризика

Прихватљивост

3

3

9

III

прихватљив

Штета

Вероватноћа

Повредивост

Ниво ризика

10.3

Последице

10.2

Ризици од пожара и експлозија
Узрок и карактеристике настанка
пожара и експлозија
Изграђеност система заштите
одпожара и експлозија
Карактер и густина насељености,
3
2
2
3
3
величина животињског фонда,
близина културних и
материјалних добара
Могућност генерисанја других
опасности

Критичност

10.
10.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 55 Процена ризика од пожара и експлозија

Ниво ризика

Последице

Критичност

Штета

Вероватноћа

Повредивост

III

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

11.5

Прихватљивост

11.4

прихватљив

11.2
11.3

Ризици од техничко – технолошких удеса и терористичких напада
Положај и карактеристике
територије
Саобраћајна инфраструктура
Стање објеката, средстава и
3
1
2
2
3
3
3
6
опреме
Изграђеност система заштите и
спасавања од удеса
Могућност генерисанја других
опасности

Категорија ризика

11.
11.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина опасности

Табела бр. 56 Процена ризика од техничко- технолошких удеса и терористичких
напада
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12.5

Прихватљивост

Последице

Критичност

Штета

Вероватноћа

Повредивост

4

II

прихватљив

12.4

Категорија ризика

12.2
12.3

Ризици од нуклеарних и/или радијационих акцидената
Положај и карактеристике
територије
Саобраћајна инфраструктура
Стање објеката, средстава и
опреме
3
1
2
2
2
3
2
Изграђеност система заштите и
спасавања од удеса
Могућност генерисанја других
опасности

Ниво ризика

12.
12.1

Учесталост

Захтеви за процену ризика

Величина
опасности

Табела бр. 57
Процена ризика од нуклеарних и/или радијационих акцидената

4.10. ТРЕТМАН РИЗИКА
Третманом неприхватљивих ризика односно преузимањем разноврсних планских
мера, редукује се ниво ризика на прихватљиви ниво. Израђује се план за третман
ризика, који начелно садржи: ризик, активност, носиоца активности, време
реализације, сарадници у реализацији активности, време и начин извештавања.
Приликом израде процене ризика у општини Чока утврђено је да су сви ризици од
елементарних непогода и техничко – технолошких несрећа ПРИХВАТЉИВИ.

Мапе су значајни инструменти помоћу којих се приказују информације о
потенцијалним опасностима, повредивости и ризицима у области елементарних
непогода и других несрећа и самим тим подржавање процеса процене ризика и
свеукупне стратегије контроле ризика. На мапама ризика могу се приказати
појединачне потенцијалне опасности ради детаљнијег приказивања ризика или група
потенцијалних опасности или свих потенцијалних опасности на једном подручју.
Мапе ризика за општину Чока се налазе у графичком делу Процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа.
За означавање појединих потенцијалних опасности на мапама ризика користити ознаке
и скраћенице дате у наредној табели, која је део методологије и чини њен саставни
део.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

4.11. МАПЕ РИЗИКА
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ПРЕГЛЕД ЗНАКОВА ЗА МАПЕ РИЗИКА
У овим табелама дати су знакови и скраћенице за поједине врсте потенцијалних опасности.

Скраћеница

Назив на енглеском
језику

ПН-1

З

Earthquake

Одрон, клизишта и ерозије

ПН-2

Од, Кл, Ер

Landslide

3.

Поплаве

ПН-3

Поп

Flood

4.

Олујни ветрови, олујни талас

ПН-4

ОВ

Storm surge

5.

Град

ПН-5

Г

Ice

6.

Снежне мећаве, наноси и
поледице (екстремни
зимски услови)

ПН-6

СМ, Нан, Пол

Extreme winter
conditions

7.

Суша

ПН-7

С

Drought

8.

Епидемије

ПН-8

Епд

Epidemic

9.

Епизоотије

ПН-9

Епи

Epizootic

10.

Пожари и експлозије

ТТН-1

ПиЕ

Fire and explosion

ТТН-2

ТТУ

ТТН-3

НПАк

Р.бр.

Потенцијална опасност

Ознака

1.

Земљотрес

2.

11.
12.

Техничко-технолошки
услови
Нуклеарни и/или
радијациони акциденти

Знак

Technical and
technological accident
Nuclear and/or radiation
accident

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Табела бр. 58 - Х.1 Основни знакови
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Скраћеница

Назив на енглеском
језику

Лавина

Л

Avalanche

2.

Биолошка катастрофа

БиК

Biological disaster

3.

Климатолошка катастрофа

КлК

Climatological disaster

4.

Хладни талас

ХлТал

Cold wave

5.

Геофизичка катастрофа

ГФК

Geophysical disaster

6.

Бујица

Бу

Flash flood

7.

Шумски пожар

ШП

Forest fire

8.

Топлотни талас

ТопТал

Heat wave

9.

Хидролошка катастрофа

ХК

Hydrological disaster

10.

Најезда инсеката
Локална олуја, орографска
катастрофа

Инс

Insect infestation
Local windstorm,
orografic storm

Р.бр.

Потенцијална опасност

1.

11.

Знак

ЛО,ОК

12.

Метеоролошке катастрофе

МК

Meteorological disaster

13.

Слегање

Сл

Subsidence

14.

Тропски циклон

ТрЦ

Tropical cyclone

15.

Вулканска ерупција

ВЕ

Volanic eruption

16.

Терористички напад

ТерНп

Terrorist attack

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Табела бр. 59 - Х.2 Допунски знакови
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НАПОМЕНА:
1. Знакови се уцртавају на топографске карте или друге врсте карата ради
приказивања појединих потенцијалних опасности.
2. Лево од знака, у горњој половини, уписује се црном бојом скраћеница назива
опасности, а десно број који представља ниво ризика.
3. У случају постојања већег броја опасности генерисаних од стране једне, исте се
приказују посебним знаковима, поред основног, на исти начин, почевши од
десне доње половине у смеру кретања казаљке на сату.
4. Знакови који представљају генерисану опасност, спајају се са знаком основне
опасности, танком црном линијом.
5. Знакови се на мапи уцртавају, начелно у средини зоне коју приказују.
6. Поред приказаних знакова, на мапама ризика се користе сви опште прихваћени
и прописани топографски, хидрографски и други знакови.
7. Знакови не смеју да се уцртавају један преко другог. Линије које прелазе преко
знакова се прекидају.
8. Скраћенице се на исти начин пишу и латиницом, за потребе обележавања и
размене информација у међународним документима.
4.12. РЕГИСТАР РИЗИКА

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Регистар ризика од елементарних непогода и других несрећа, израћује се у процесу
процене ризика. Све податке добијене и прикупљене или податке до којих се дошло у
току процене евидентирати у образац (Прилог Т). Евиденција треба да се води у
штампаном и електронском облику ради лакшег проналажења података и стварања
базе
података.
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Табела Т
Карактеристике потенцијалне опасности
(Лист за архивирање података о опасностима)
У овој табели дате су карактеристике опасности по којима субјекат описује идентификовану потенцијалну опасност ради архивирања и стварања базе података о
опасностима и ризицима.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ
СУБЈЕКАТ: _______________________________________________________
Карактеристике потенцијалне
опасности

Р.бр.
2

3

Време идентификације

2.

Субјекат, организација / организациони део

3.

Макролокација

4.
5.
6.

5

Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по штићене
вредности

8.
9.

Постојеће мере заштите

10.

Време изложености опасности - претњи

11.

Ниво ризика

12.

Погођене штићене вредности

14.

4

Микролокација
Почетно
стање

7.

13.

Примедба

Завршно
стање

Последице на штићеним вредностима
Предузете мере

15.

Ниво преосталог ризика

16.

Ефекат предузетих мера

17.

Интракција са другим опасностима

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

1

1.

Потенцијална опасност
КОНКРЕТАН НАЗИВ ОПАСНОСТИ
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ОБРАСЦА В/С-ПР-4
А. Колона 4: Идентификована опасност / КОНКРЕТАН НАЗИВ ОПАСНОСТИ - ПРЕТЊЕ:
Користећи захтеве методологије за идентификацију потенцијалних опасности, уписати
тачан назив; нпр. Земљотрес / Могућност генерисања других опасности/Поплава.
Б. Колона 5: Примедба: Уписати све што је битно (према мишљењу лица овлашћеног за
процену ризика) за поједину карактеристику.
Ц. Колона 3: Карактеристика потенцијалне опасности - претње:
1. Време идентификације: уписати дан, месец и годину;
2. Организација / организациони део: назив и делатност субјекта и организационих
делова који су значајно изложени
3. оследицама деловања опасности;
4. Макролокација: описати ширу околину субјекта, са свим детаљима који су повезани
са опасношћу;
5. Микролокација: описати ужу околину субјекта, (и унутрашњи део локације) са свим
детаљима који су повезани са опасношћу;
6. Угрожене штићене вредности: према прилогу Б описати начин деловања последица
опасности на штићене вредности;
7. Ангажоване снаге: навести прецизно број људи и техничких средстава ангажованих
на третману идентификоване опасности, навести и друге ресурсе који су ангажовани
(објекти, заинтересоване стране и сл.);
8. Предузете почетне мере: описати све мере које је донело руководство или лице
овлашћено за процену ризика, описати све мере које су имале позитиван и
негативан ефекат;
9. Процењене последице по штићене вредности: навести резултат прелиминарне
анализе потенцијалних опасности који се односи на последице по штићене
вредности. Навести процене за све штићене вредности;
10.
Постојеће мере заштите: навести које мере заштите су биле актуелне у моменту
остваривања ефеката опасности - претње по штићене вредности, лице одговорно за
имплементацију и реализацију мера, ефекат мера;
11.
Време изложености опасности - претњи: изражено у временским јединицама,
навести колико су штићене вредности, понаособ, биле изложене опасности, од
момента када је опасност остварила одређене ефекте по штићене вредности;
12.
Ниво ризика: из обрасца за процену ризика, навести израчунати ниво ризика,
добијен према овој методологији. Навести и величину вероватноће и последица
које одређују ризик;
13.
Погођене штићене вредности: на основу анализе ризика навести које су
штићене вредности погођене идентификованим опасностима, описати ефекат
деловања опасности;
14.
Последице на штићеним вредностима: навести ефекат штетног догађаја на
штићене вредности;
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15.
Предузете мере: навести само мере које је предузело лице овлашћено за
процену ризика или менаџмент. Ако су остали предузимали мере које су имале
нарочито позитивна или негативан ефекат, посебно навести;
16.
Ниво преосталог ризика: из обрасца процене навести ниво преосталог ризика,
описати зашто се не може довести на прихватљив ниво;
17.
Ефекат предузетих мера: навести како су предузете мере за третман ризика
деловале на штетан догађај, навести и позитивне и негативне ефекте;
18.
Интеракција са другим опасностима: навести случајеве када је једна опасност
узроковала једну или више других (нпр. експлозија је изазвала пожар на више
локација), описати генерисање сваке опасности посебно са свим детаљима.
19.
Уписати карактеристику опасности (штетног догађаја) која није наведена у овом
документу а може допринети анализи опасности. Субјекат може да допуни више
нових карактеристика.
ПРИМЕДБА: Уписати све што је неопходно да би се потенцијална опасност што
прецизније описала.
НАПОМЕНА: За све остале опасности, субјекат или организација која врши процену
ризика треба да допуњавају листу са карактеристикама појединих потенцијалних
опасности.
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5. ПРОЦЕНА СНАГА И ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
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Постојеће снаге и средства на територији општине Чока које се могу ангажовати
на заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и животне
средине су:
 Штаб за ванредне ситуације општине Чока (комадант, заменик комаданта,
начелник и чланови)
 Органи локалне самоуправe
 Инспекцијске службe
 Јединица цивилне заштите опште намене (донета одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Чока; јединицу чини 40
припадника)
 Повереници и заменици повереника цивилне заштите ( повереници у свим
насељима)
 Стручно – оперативни тимови
 Ватрогасно-спасилачка јединица Чока
 Добровољно-ватрогасно друштво ( постоји у свим насељима, активно једино у
Падеју)
 Правна лица оспособљена за заштити и спасавање
 Правна и физичка лица (занатске делатности, удруђења грађана) која располажу
опремом, људством и средствима која се могу употребити за заштиту и
спасавање становништва,
 Јединице, опрема и средства Војске Србије ( трећа мисија –помоћ стaновништву
угрожених подручја),
 Специјализоване јединице Сектора за ванредне ситуације

ПРИОРИТЕТИ
Просторним планом су дефинисана основна решења, смернице, политике и правила
заштите, уређења, коришћења и развоја територије општине Чока, коришћење
основних ресурса и вредности који се на њој налазе, чинећи јединствен комплекс у
ширем регионалном окружењу, пре свега са контактним општинама, али и
потенцијални функционални систем прекограничне сарадње са суседним регионом у
Румунији.
Демографија
- Одрживи демографски развој Општине;
- Активно укључивање локалне самоуправе у спровођењу популационе политике.
Организација јавних служби
- Побољшати услове функционисања постојећих јавних служби и изградити објекте за
смештај нових;
- Формирати ''мале кућне заједнице'' за збрињавање старих лица без породичног

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Наведене снаге и средства према процени угрожености су довољне за предузимање
превентивних и оперативних мера заштите и спасавања, а у случајевима догађања
неких ванредних ситуација које захтевају додатне снаге и средства Општински штаб за
ванредне ситуације Чока , ће преко Окружног штаба за ванредне ситуације
Севернобанатског управног округа ангажовати додатне снаге и средства са нивоа
округа или Републике Србије.
Мере које су предвиђене и/или реализоване просторним планирањем,
пројектовањем и изградњом објеката, постројења, комплекса
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- Реконструисати, адаптирати и опремити основне школе и фискултурне сале;
Пољопривреда
- Дефинисати власничке односе и титуларе газдинства;
- Направити инвентар постојећих пољопривредних објеката и извршити њихову
реконструкцију и обнову, уместо градње нових;
- Подстицати самоорганизовање пољопривредника привилеговати и њихово међсобно
удруживање;
- Обнављавати постојеће и инсталирати нове заливне системе;
- Едуковати земљораднике и стимулисати их да се оријентишу ка производњи
органске хране, пре свега повртарских култура.
Индустрија
- технолошко, организационо и кадровско унапређење постојећих индустријских
капацитета и активности, уз посебан нагласак на већу примену знања, иновација и
''чистих'' технологија;
- динамичнији развој прехрамбене индустрије;
- развој малих и средњих предузећа (мањих индустријских погона виших фаза прераде,
нарочито у сеоским насељима, у циљу спречавања даљег одлива становништва);
- развој предузетничке инфраструктуре;
- стварање просторних могућности за изградњу радних зона у атарима насеља, уз
потпуно инфраструктурно опремање
- развијање система подстицаја, пре свега из домена локалне самоуправе, који треба
да улагање у општину Чока учине привлачнијим у односу на друге општине из
окружења.
Приоритет су и што већа улагања у рекострункцију и изградњу инфраструктуре са
акцентом на - водовод, гасификацију, далековод и трафостаницу.
Туризам
- Обезбедити смештајне капацитете за пријем већег броја туриста;
- Организовати едукацију заинтересованим породицама за бављење сеоским и
салашарским туризмом.
Шуме и шумско земљиште и заштитни појасеви
- Заснивање и обнављање водозаштитних шума;
- формирање мреже заштитних појасева зеленила (ветрозаштитно и пољозаштитно
зеленило на просторима уз канале, саобраћајнице и у оквиру пољопривредног
земљишта);
- Повезивање заштитних појасева зеленила са шумама у систем зелених површина;
Заштита и унапређење животне средине
- Формирање локалног регистра извора загађивања животне средине;
- Имплементација Локалног плана управљања отпадом који је компатибилан са
Регионалним планом, законском регулативом и Стратегијом управљања отпадом;
- Реализација регионалног система управљања отпадом;
- Санација и рекултивација свих насељских неуређених одлагалишта отпада и сточних
гробља и депонија исплаке на територији Општине.
Природна добра
- Активна заштита природних добара;
- Валоризација подручја предвиђених за заштиту и израда Студије као предлога за
њихово стављање под заштиту;
- Очување биодиверзитета укупног простора;
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Мере које су предвиђене за одржавање и контролу инфраструктуре (ПТТ,
железнички, друмски, речни и ваздушни саобраћај)
За потребе квалитетног одвијања електронског комуникационог саобраћаја на подручју
општине Чока, потребно је у потпуности извршити дигитализацију електронске
комуникационе мреже. Дигитализација подразумева увођење дигиталних
комутационих центара и дигиталних система преноса у свим равнима мреже. Ово
подразумева и полагање каблова са оптичким влакнима као медијумом преноса на
свим нивоима међумесне мреже, са перспективом увођења оптичких каблова и у
месне мреже, туристичке комплексе. Овим ће се створити услови за примену и
коришћење широкопојасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
претплатничких линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и
мултимедијални сервиси.
Оптичке кабловске везе у складу са плановима развоја надлежног предузећа
планирани су од Чоке према општимама Кикинда и Нови Кнежевац.
Осим постојећих оптичких спојних путева, који су изграђени од надређеног
комутационог чвора, потребно је изградити оптичке каблове дуж саобраћајница свих
нивоа у складу са потребама постојећих и будућих корисника простора, као и
магистралне правце оптичких каблова у складу са плановима оператера електронких
комуникација.
У насељу, туристичким локалитетима, као и осталим садржајима у простору потребно
је изградити подземну приступну електронску комуникациону мрежу, односно по
потреби бежичну мрежу.
Проширење комутационих система реализоваће се осим проширењем главних
комуникационих чворишта и путем инсталирања истурених претплатничких степена
где концентрација корисника то захтева.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у КО Црна Бара,
КО Врбица, КО Санад, КО Јазово, КО Банатски Моноштор, КО Остојићево, КО Падеј и КО
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У планском периоду ће се појачати међуопштинске везе у циљу остваривања
заједничких интереса који имају суседне општине. Потенцијали се односе, пре свега,
према развоју саобраћајне и остале инфраструктуре, као и заједничке привредне,
посебно туристичке, активности.
Велики потенцијал развоја Општине омогућен је укључивањем у ЕУ инстументе, кроз
које се реализују пројекти који су одобрени за финансирање из годишњих националних
програма за Републику Србију. У зависности од предвиђених активности, пројекти се
реализују из: Инструмента за претприступну помоћ (Instrument for Preaccession
Assistance - IPA): Национална ИПА, Вишекорисничка ИПА, Програми ЕУ и Структурни
фондови.
Основни циљ будућег просторног развоја општине Чока односи се на равномернији
развој укупне територије, бољу опремљеност насеља, виши ниво животне средине,
боље коришћење привредних потенцијала, развијање заједничких система регионалне
инфраструктуре и повезивање са републичким, регионалним и еврорегионалним
потезима у окружењу, интензиван развој делатности које прате доминантну
пољопривредну производњу, надградњу јавних функција, уз рационалније и
квалитетније коришћење значајне стручних и научних потенцијала из ове области.
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У Просторном Плану општине Чока као реализација смерница из Просторног Плана
Републике Србије и Регионалног Просторног Плана АП Војводине, у домену путне
друмске инфраструктуре предвиђено је успостављање и изградња путног капацитета
(државни пут I реда) на правцу Нови Кнежевац – Чока – Кикинда – Зрењанин –
Ковачица – Панчево - Ковин. Овај нови путни капацитет- ''Банатска магистрала'',
подразумевао би максимално коришћење постојећих путева (ДП бр. 24), а који ће у
будућности знатно побољшати квалитет повезаности овог простора са окружењем и
субрегионима и омогућити повећање нивоа саобраћајне услуге.
Нови путно–саобраћајни капацитети би овом простору донели привредни просперитет
и побољшање економско-експлоатационих услова у оквиру остваривања веза ове
општине и околних региона, међу насељима као и са сировинским залеђем.
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Чока, по плановима развоја надлежних предузећа, омогућиће се рад овог система
телекомуникација на целом планском подручју.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система као и услове које буде
диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација нове локације
базних радио-станица и радио-релејних станица биће одређиване у складу са
потребама имаоца система веза, урбанистичком и техничком документацијом, уз
задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката на простору на којем
се гради.
Радио-дифузни систем засниваће се такође на дигиталној технологији, што
подразумева замену постојећих уређаја емисионих система.
За пријем и дистрибуцију сателитских и земаљских радио и ТВ програма, у свим
насељима потребно је изградити кабловски дистрибуциони систем. Према савременим
техничким стандардима, кабловски дистрибутивни систем (КДС) је вишенаменски
широкопојасни електронски комуникациони систем намењен, како дистрибуцији
радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних
сервиса корисницима.
Будући концепт путног-друмског саобраћаја на простору општине Чока је замишљен
као систем радијалних саобраћајних капацитета различитог хијерархијског нивоа, који
ће омогућити задовољење свих нивоа потенцијалних захтева и то како високог
комфора доступности тако и високог нивоа интернасељског повезивања уз
омогућавање оптималног опслуживања атара-сировинског залеђа као значајног извора
привредних активности.
Ове основне концепцијске претпоставке преточене на оперативни ниво активности
представљене су кроз просторно установљење нове трасе државног пута II реда ЂалаНови Кнежевац-Чока-граница Румуније (Valkani), око насеља Чока, изградњу
обилазницe државног пута II реда око Црне Баре, путних праваца регионалног значаја
(државних путева), ка Врбици и Падеј-мост на Тиси, као и контиуниране активности у
погледу задржавања/повећавања нивоа саобраћајне услуге (реконструкција,
рехабилитација) на деловима трасе у оквиру установљених коридора.
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Оспособљавање осталих постојећих саобраћајних капацитета ће се реализовати кроз
модернизацију у делу постојећих трасе, за шта је потребно значајно инвестиционо
улагање.
У наредном планском периоду на нивоу општине Чока ће егзистирати и систем
општинских (локалних) путева који ће углавном повезивати насеља или ће повезивати
поједине локалитете и привредне субјекте у атару са насељима. Изграђеност ових
путева биће у функционалној зависности од значаја и економских ефеката који се
постижу њиховом изградњом. У планском периоду се предвиђа реконструкција и
изградња одређених општинских (локалних) путева.
У наредном периоду на простору општине Чока постојаће и некатегорисани путеви
(атарски, шумски и остали путеви) који ће служити обављању интерног саобраћаја али
који ће бити повезани у један затворени саобраћајни систем и чиниће нову основну
саобраћајну матрицу општине Чока.
Будућа просторна уређеност општине Чока подразумева и постојање одређених путних
садржаја (станице за снабдевање горивима – ССГ, аутосервиси, теретни терминали и
сл.) Могућност грађења на локацијама уз све категорисане путеве је условљена
задовољавањем саобраћајних, технолошких и безбедносних услова као и услова
заштите животне средине и одрживог развоја.
У популаризацији и афирмацији немоторних кретања посебан акценат се даје развоју
бициклистичког туризма, кроз укључивање у међународне пројекте који се заснивају
на изградњи тзв. ''зелених путева'' (Project for Public Spaces & Greenways) и
бициклистичких стаза уз Тису – међународни цикло коридор 11, као и национални
цикло коридор уз ОКМ ХС ДТД, Канал Златицу. Пројекти се заснивају на повезивању
природних
и
историјских
знаменитости
Потисја.
Трасе
међународне
туристичкобициклистичке стазе су планиране по постојећим насипима, атарским и
шумским путевима.
Такође у наредном планском периоду, потребно је истражити могућност за
имплементацију бициклистичких стаза ван насељених места-међунасељских
бициклистичких стаза. Ако се за то искажу одговарајући захтеви, бициклистичке стазе
могуће је градити у оквиру коридора државних/општинских путева.

У будућности железнички саобраћај на простору општине Чока ће се одвијати у оквиру
постојећих пружних коридора. Планира се реконструкција и модернизација свих пруга
и постројења ради побољшања експлоатационих параметара како би се железница на
овом простору могла укључити у систем транспорта регионалним пругама према
европским стандардима.
Водни саобраћај
У наредном планском периоду водни саобраћај би требало посматрати са аспекта
прерасподеле бруто транспортног рада у међуопштинским оквирима (Сента – Чока –
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Железнички саобраћај
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Нови Кнежевац), уз ангажовање постојећих (и планираних) инфраструктурних
капацитета ЛЦ-а Сента.
Узимајући у обзир близину Сенте као будућег интегралног чворишта и квалитет путних
веза, уз могућност ангажовања железничких капацитета обе суседне општине, водни
саобраћај би требао да преузме водећу улогу у повезивању свих саобраћајних видова.
Такође све остале транспортно-туристичке и наутичке захтеве (путничко пристаниште,
марина, привези за чамце) који се могу јавити у оквиру општине Чока, узимајући у
обзир постојеће инсталисане капацитете у акваторији реке Тисе, могуће је реализовати
у оквиру насеља Сенте.
Планирани садржаји (привезиште, марина) у домену наутичког туризма су предвиђени
у оквиру зоне постојећег моста на Тиси (марина) и у зони насеља Санад (привезиште).
На предметним микорлокацијама за имплементацију свих потребних садржаја постоје
одлични просторни, хидролошки и инфраструктурни услови као и потребно окружење
(близина централних садржаја Сенте и Чоке). Изградња овог капацитета би значајно
афирмативно деловала за цео простор општина Чока и Сента.
Постојећи скелски - трајектни прелаз (Ада - Падеј) се задржава и у наредном планском
периоду, и имаће посебну улогу у локалном транспорту док се комплетно не реализују
приступне саобраћајнице новом мосту преко Тисе на локацији (Ада – Падеј).

Предузима се низ активности превентивне заштите које имају за циљ смањење броја
саобраћајних несрећа и последица (смртни случајеви, теже и лакше повреде и
материјалне штете) у друмском и железничком саобраћају:
- наставак модернизације путева на подручју општине,
- контрола реконструкције, одржавања и заштите локалних путева и улица,
- редовно одржавање саобраћајница и саобраћајних знакова, а посебно на
угроженим местима,
- праћење стања путева и саобраћајне сигнализације на путевима,
- заштита од снежних наноса по Плану заштите од снежних наноса и поледице,
- зимска служба на путевима и улицама (чишћење снега и посипање соли),
- подизање техничке исправности саобраћајних средстава, уз њихову прописну
примену у саобраћају,
- ангажовање предузећа и додатне опреме и средстава како би се што брже
нормализовао саобраћај у време непогода,
- редовна контрола саобраћјне полиције у друмском саобраћају, у складу са
прописима,
- превентивне активности везане за возила (контрола техничке исправности
моторних возила),
- контрола техничке исправности трактора и других пољопривредних радних
машина,
- појачана контрола мотоциклиста,
- редовно одржавање исправности железничке пруге,
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Мере које су предвиђење за одржавање и контролу саобраћајница на нивоу локалне
заједнице
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-

обележавање забране кретања пругом.

Мере које су предвиђене у систему безбедности
Различите делатности којима се баве органи локалне самоуправа, правна лица и други
субјекти на територији оппштине као и просторни распоред насеља и објеката
угрожавају одређене врсте опасности. Сви облици угрожавања неминовно усмеравају
потребе за заштитом вредности (становништва, материјалних, културних и других
добара и животне средине).
За благовремено предузимање мера и радњи на заштити вредности потребно је да
постоји институционализовани систем који омогућава правовремено уочавње,
супротстављање, минимализацију или елеиминацију извора и облика угрожавања.
Мере које се предузимају на нивоу локалне самоуправе Чока су:
- систем мониторинга и праћења различитих облика угрожавања унутрашњих
испољашњих, војних и невојних изазова, ризика и претњи,
- сарадња са органима јавне и државне безбедности на територији локалне
самоуправе,
- систем физичко-техничке заштите код правних лица, органа и организација на
територији локалне самоуправе
- мере заштите података у систему комуницирања и поштовање степана
поврељивости докумената.
Све напред наведене, а и друге мере доприносе благовременој детекцији
(откривању) и идентификацији (тачном одређивању) опасности.

Циљ едукације целокупног становништва као и деце је да стекну одређена
сазнања и знања како се могу заштитити од разноврсних опасности и применити
поступке сопствене заштите и спасавања као и помоћи другим особама. Реализацијом
едукације за спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите постиже се
повећање свести појединаца о потреби њиховог ангажовања у ситуацијама када су
угрожени здравље и животи људи.
У наредном периоду извршиће се едукација чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације, повереника и заменика повереника цивилне заштите по
насељима, јединице опште намене локалне самоуправе, а у вртићима за боравак деце
предшколске доби као и деце у основним и средњим школама извршити едукацију за
благовремено напуштање објекат боравка у случају пожара (евакуација) и поступци за
случај узбуњивања и склањање у унапред одређене склонишне објекте.
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
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Едукација-перманентна едукација становништва укључујући и децу већ од
предшколске доби, о свим аспектима заштите и спасавања
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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.

1) Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06) надлежност Републике
Србије и јединица локалне самоуправе у заштити и спасавању грађана и материјалних
добара.
2) Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", број 86/11)
3) Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
4) Закон о министарствима ("Службени гласник РС", број 72/12)
5) Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 63/09 - УС и 92/11) (само за
запослене у Сектору за ванредне ситуације)
6) Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09)
7) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - УС)
8) Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10)
9) Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава Општи план за период од
2012. до 2018. године ("Службени гласник РС", број 23/12)
10) Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени
гласник РС", бр. 44/97, 45/85 и 18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и
101/05 - др. закон)
11) Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10)
12) Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 - др. закон и 104/09 - др.
закон)
13) Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
14) Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса
("Службени гласник РС", број 42/09);
15) Женевске конвенције (Допунски протоколи од 8. јуна 1977) од члана 61. до члана
67.
16) Севесо II Директиве - 96/82/EC - 9. децембар 1996.
17) Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 8/11);

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Прописи у свим областима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(нормативно правна регулатива)
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Мере које су предвиђене организацијом оспособљавања и опремања људских
капацитета за реаговање у случају ванредних ситуација
-

-

Едукација и оспособљавање Повереника и заменика повереника цивилне
заштите за задатке и обавезе у ванредним ситуацијама, који ће имати
непосредан контакт са становништвом и усметавати га у сповођењу свих
активности и предузимању мера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Мере едукације становништва ради набавке средстава и опреме за личну,
узајамну и колкективну заштиту сагласно Уредби о обавезним средствима и
опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и
других несрећа („Службени гласник РС“,бр.3/2011).

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

18) Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник
РС", број 98/10);
19) Уредба о спровођењу евакуације ("Службени гласник РС", број 22/11);
20) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 3/11);
21) Прописи из области организације и функционисања система осматрања,
обавештавања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања;
22) Упутство о методологији за израду процене угрожености - ризика и планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 96/12);
23) Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник
РС", број 82/12);
24) Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса ("Службени гласник РС", број 41/10);
25) Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају
удеса ("Службени гласник РС", број 18/12);
26) Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне
заштите ("Службени гласник РС", број 26/11);
27) Прописи из области садржаја и начина вођења Регистра привредних друштава и
других правних лица која рукују опасним материјама;
28) Прописи из области техничких норматива за планирање, изградњу и одржавање
система за узбуњивање;
29) Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације ("Службени
гласник РС", број 75/12);
30) Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и
спасавање ("Службени гласник РС", број 36/11);
31) Одлука о образовању буџетског фонда за ванредне ситуације ("Службени гласник
РС", број 92/10);
32) ISO TC 223/SC, ISO PAS: 2007(Е) Управљање ризицима - Упутство о имплементацији и
управљању ризицима.
33) JUS ISO/IEC Упутство 73 - Менаџмент ризиком - Речник - Смернице за коришћење у
стандардима.
34) Интернационални стандард IEC/FDIS 31010 Менаџмент ризиком - Технике за
процену ризика ISO TC 223/SC, ISO PAS: 2007(Е) Друштвена безбедност - Упутство за
приправност на инциденте и управљање континуитетом операција.
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-

-

-

-

Набавка средстава према Уредби и обука становништва за њихово коришћење.
Активности на формирању и формирање јединице опште намене на нивоу
локалне самуправе.
Обука јединице опште намене за извршавање једноставнијих задатака на
заштити и спасавању становништва, материјалних и других добара и животне
средине.
Према Процени угрожености локалне самуправе, ради прикупљања података са
терена, праћењу ситуације и координације снагама заштите и спасавања у
случајевима ванредних ситуација, неопходно је формирање и опремање
Ситуационог центра који би 24 часа свакодневно покривао територију локалне
самоуправе, прикупљао информације, обрађивао и достављао Штабу за
ванредне ситуације Чока. За формирање овог центра постоје сви услови
(материјални и људски).
Едукација предузетника и других правних лица која су Одлуком локалне
самоуправе одређена као оспособљена правна лица за заштиту и спасавање,
када, како и на који начин учествују у акцијама заштите и спасавања
становништва и материјалних, културних и других добара и животне средине у
ванредним ситуацијама
Приликом едукације свих учесника у систему заштите и спасавања обавезно
планирати, од података датих у процени, ситуационе варијанте (сценарија)
могућих опасности у општини Чока и решавати их у раду по групама.

-

-

-

Практична обука Штаба за ванредне ситуације локалне самоуправе, који би се
решавањем задатака (супозиција) о ванредном доггађају или ситуацији
практично оспсообљавао за стварне ситуације које се могу догодити на
територији локалне самоуправе. Овим начином обучавања, чланови Штаба се
ангажују на решавању систуације, сваки из свог домена, а затим као колективни
орган испољавају тимски рад, сарадњу и садејство на доношењу једногласних
одлука које Командант Штаба доноси у име Штаба.
Рад Штаба као тима на терену, где проверавати решења која су дата у планској
документацији и проверити да ли су теоријска решења са папира применљива у
практичним, реалним и конкретним условима,
Методско-показне вежбе снага и срдстава за заштиту и спасавање на решавању
одређених ванредних догађаја и ситуација
Мобилизацијске вежбе којом прилком проветити за које време снаге и средства
за заштиту и спасавње се могу активирати и бити у готовости за извршавање
задатака.
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Мере које су предвиђене израдом и провером планске документације за реаговање
у случају ванредних ситуација
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6. ЗАКЉУЧАК
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Проценом угрожености, у општини Чока , утврђено је да су ризици од
елементарних непогода и других несрећа прихватљиви.
На основу Процене угрожености и могућих ефеката ванредних ситуација
неопходно је стварати оптималне услове и изграђивати–организовати ефикасан
превентивни и оперативни систем заштите и спасавања у склопу интегрисаног система
заштите и спасавања на нивоу Републике Србије, стварати потребне услове за
функционисање свих субјеката и потенцијала (људских и материјалних) на територији
локалне општине Чока за деловање у ванредним ситуацијама.
Основни циљ остваривања заштите и спасавања у ванредним ситуацијама је
превентивно и оперативно деловање на смањивању ризика и ублажавању последица
елементарних и других опасности, заштити и спасавању становништва, материјалних и
других добара и животне средине, односно ревитализацију подручја и санацију штета.
Сагледавајући Процену угрожености општине Чока дају се закључне оцене за
сваку меру заштите и спасавања у односу на постојеће могућности за заштиту и
спасавање и процењених људских и материјалних ресурса потребних за ублажавање и
отклањање последица елементарних непогода и других несрећа.

Превентивне мере заштите и спасавања, обухватају процену ризика и угрожености
од елементарних непогода и других несрећа, мере при изградњи на трусном подручју
или изградњи објеката (бране, складишта, пумпне станице и др.) који могу угрозити
животе људи и материјална добра, изградњу одбрамбених насипа, обележавање
места и процену ризика од лавина, регулисање водотокова, противградну одбрану,
разбијање леда на водотоковима, изградњу потпорних зидова, противпожарне мере,
мере којима се спречава експлозија убојних средстава, неконтролисано ослобађање,
изливање или растурање штетних или чврстих хемијских, нуклеарних и радиоактивних
материјала, откривање и прогнозирање развоја и кретања атмосферских елементарних
непогода, организовање система осматрања, обавештавања и узбуњивања,
епидемиолошке, ветеринарске и друге мере којима се спречавају природне и техничке
несреће или ублажава њихово дејство.
У поглављу Процена снага, средстава и превентивних мера за заштиту и спасавање
обрађене су наведене мере.
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Мере цивилне заштите представљају планске и организоване радње и поступке које
припремају и спроводе сви субјекти система заштите и спасавања у Републици Србији,
ради заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности и последица
елементарних непогода и других несрећа;
Обухватају:
1) превентивне мере
2) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других
несрећа
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће
4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода
и друхих несрећа

185

Мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и
других несрећа, као део мера цивилне заштите, обухватају прикупљање података о
наступајућој елементарној непогоди и другој несрећи са проценом њеног дејства и
могућих последица, обавештавање и узбуњивање становништва и државних органа,
активирање штабова за ванредне ситуације, мобилизацију јединица цивилне заштите и
материјалних средстава, распоређивање људства и технике на најугроженија подручја,
планирање учешћа полиције, Војске Србије и других снага, посебне мере физичког
обезбеђења потенцијално угрожених објеката, регулисање саобраћаја на угроженим
подручјима и друге мере;
Све организације, као што су Републички хидрометоролошки завод, инспекције,
оператери, централна тела државне управе надлежна за одбрану и унутрашње
послове, безбедносно - обавештајни систем, друге организације којима су прикупљање
и обрада информација од значаја за заштиту и спасавање део редовне делатности као
и остали учесници система заштите и спасавања, дужни су информације о претњама до
којих су дошли из сопствених извора или путем међународног система размене, а које
могу изазвати катастрофу или велику несрећу, одмах по сазнању доставити МУП – у,
надлежној служби за заштиту и спасавање.
Систем Јавног узбуњивања на територији општине Чока функционише у миру са десет
електричних сирена:
1. Чока
-ак.сирена на локацији Сенћанска бр.1 ( ДВД Чока)-исправна
-ак.сирена на локацији Братства-јединства бр.26 (стамбена зграда)-исправна
-ак.сирена на локацији Потиска бр.57 ( индустрија меса)-исправна
-ак.сирена на локацији предузећа Аутофлех-линица-исправна
2. Падеј
- локација у ДВД Падеј-исправна
3. Остојићево
- локација ДВД Остојићево, Маршала Тита бр.55 –исправна

-локација АД ЗЗ „Санад“ Санад Св. Марковића бр.2-исправна
5. Јазово
-локација ДВД Јазово М.Тита бр.122-неисправна
6. Црна Бара
-локација ЗЗ Црна Бара, ЈНА бр.37 -неисправна
7. Врбица
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4. Санад

- локација амбуланта Дома здравља, Дожа Ђерђа бр.40-исправна
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Неопходно је одмах извршити поправку сирена које су неисправне и израдити
Студију чујности за целокупну територију општине и према студији набавити и
инсталирати потребан број сирена, а становништво едуковати у смислу које активности
и радње предузимају у случају јавног узбуњивања (који се тон свира за Општу опасност
и колико, шта то значи и шта треба предузети по завршетку свирања, како се свира
Прекид опасности).
Штаб се позива у складу са Одлуком о начину позивања штаба за ванредне ситуације.
Наредбу за стављање у приправност штаба за ванредне ситуације и оперативних снага
издаје председник општине. Саопштава се телефоном / мобилним , факсом, путем емаила или знаком за надолазећу опасност.
Наредбу (сигнал) за спровођења мера приправности, преноси се на следећи начин:
Председник општине издаје наредбу стављања у приправност следеће:
1. Начелника штаба за ванредне ситуације,
2. Чланове штаба,
3. Субјекте заштите и спасавања и овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање за заштиту и спасавање на подручју општине
4. Поверенике и заменике повереника цивилне заштите
Председник општине саопштава Начелнику штаба за вандредне ситуације наредбу о
спровођењу мера приправности, односно шта се мора предузети. Начелник штаба за
ванредне ситуације наредбу прослеђује члановима штаба, те исти почиње са радом.
Ако мера приправности захтева само стално дежурство у седишту, исто се организује.
Међутим, уколико мера приправности изискује ангажовање оперативних (готових)
снага заштите и спасавања на терену ,приступа се следећем:
1. Позивају се руководиоци снага заштите и спасавања,
2. Повереници и заменици повереника ЦЗ и саопштава им се наредба - сигнал за
мобилизацију,
3. Позивање се врши у складу са донешеним Одлукама о позивању.

- У стање спремности ставити руководећу структуру (стално дежурство до опозива или
до добијања наредбе за активирање),
- Проверити тренутну расположивост материјално-техничких средства и њихову
исправност,
- Проверити тренутну расположивост људских капацитета
- Известити Начелника штаба за ванредне ситуације о тренутним могућностима за
деловање.
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По добијању наредбе, руководиоци оперативних снага, обавезни су:
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Штаб за ванредне ситуације , уз помоћ руководилаца оперативних снага, повереника и
заменика повереника на терену, прикупља податке о предузетим мерама, начину
њиховог спровођења и одазиву припадника оперативних снага и цивилне заштите, те
исте, радио везом или телефоном, доставља у штаб за ванредне ситуације сваких два
сата и по потреби.

Евакуација становништва са територије општине Чока на територије суседних
локалних самоуправа или на део територије локалне самоуправе Чока које нису
захваћене ванредном ситуацијом планирано је само у случају поплава као последица
великих вода реке Тисе или у случају земљотреса јачег интезитета.
Локална самоуправа Чока не располаже снагама и средствима за извршење
евакуације, не постоји аутобсуки превозник на територији општине који би се могао
ангажовати, већ би се у том случају морао ангажовати Мол превоз- Ада, а већина
становништва би се евкуисала сопственим превозом.
Склањањем у објекте за склањање, становништво се штити од парчадног и ударног
дејства класичних убојних средстава у случају терористичких напада који би се
догодили на територији општине Чока.
На територији општине Чока не постоји наменски објекат за склањање типа склоништа
основне
зашттите. Према
Закону о ванредним ситуацијама( Сл.гласник РС
бр.111/2009, 92/2011, 93/2012) ради заштите од елементарних непогода и других
несрећа, органи локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, дужна су да
обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте
погодне за заштиту. При изградњи објеката у градовима и привредним центрима, као и
другим насељеним местима, инвеститор је дужан да, у складу са просторним, односно
урбанистичким планом, прилагоди те објекте за склањање људи.
За склониште могу се употребити подрумски заклони индивидуалних стамбених
објеката у насељеним местима, стамбени или пословни објекти који имају сутерен и
ојачану прву бетонску плочу, а у недостатку склонишног простора могли би се
привремено копати и уређивати рововски заклони.
На територији општине ситуација је јако лоша што се тиче склоништа. Стамбених
зграда има мало у Чоки. Подруми су у лошем стању и нису погодни за склањање.
Прилично лоше стање, само би у обзир дошла изградња заклона.
У одређеним ванредним ситуацијама као што су велике поплаве, земљотреси јачег
интезитета преко 8 степени МКС (6 СТЕПЕНИ Рихтера) и друге несреће имали би за
последицу већи број угроженог, повређеног и настрадалог становништва, које је
потребо збринути и пружити им одређену медицинску и другу помоћ.
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Мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, као део мера
цивилне заштите, представљају организовано учешће људства и средстава у заштити и
спасавању становништва и материјалних добара, извршавање задатака привредних
друштава и других правних лица и појединаца у спасавању угроженог становништва и
материјалних добара (евакуација, збрињавање, пружање прве, медицинске помоћи и
др.) уз процену потребе за тражење помоћи Војске Србије или међународне помоћи и
предузимање других мера на спречавању или ублажавању последица елементарних
непогода и других несрећа;
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Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних
непогода и других несрећа, као део мера цивилне заштите, обухватају радње којима се
стварају услови за нормалан живот и рад на угроженом подручју, прикупљање
података, процену и утврђивање висине настале штете, организовање прикупљања и
расподеле помоћи и друге мере којима се ублажавају или отклањају непосредне
последице од елементарних непогода и других несрећа.
- Мере за заштиту и ублажавање последица као што су: мобилизација људства и
средстава за евакуацију људи и материјалних добара; у случају поплава спречавање
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Објекти који би се том приликом користили за збрињавање угроженог становништва
били би: објекти Основне школе у Чоки и другим насељима на територији општине које
би одредио Штаб за ванредне ситуације Чока, Домови културе у насељеним местима,
спортска хала, обданишта и мотели. Постојећи капацитети наведених објеката могу
примити већи број угроженог становништва коме на тим локацијама треба обезбедити
медицинску помоћ, помоћ у одећи, обући и храни, а у случају великог броја
становништва које је потребно збинути активирали би се и ресторани угоститељских
објеката, пословни простори правних лица итд.
Активности на пружању прве помоћи у ванредним ситуацијама подразаумевају
пружање и указивање прве помоћи становништву у случају повређивања као
последица земљотреса, поплава и других несрећа. У извршавању ових активности
ангажоваће се целокупно неповређено становништво кроз поступке личне и узајамне
заштите и самопомоћи и узајамне помоћи повређенима, повереници цивилне заштите
општине Чока, људство и опрема Дома здравља у Чока, екипе Црвеног крста,
специјализована јединица прве медицинске помоћи цивилне заштите, а за теже
повређене и животно угрожене ангажоваће се специјалистичке службе Опште болнице
Нови Сад, чак и шире са нивоа републике Србије (Клиничко-болнички центри у
Београду, Национални Центар за контролу тровања- Тосиколошка служба ВМА).
Процена је да сопствене снаге и средства у масовним несрећама изазваним
елементарним и другим опасностима нису довољне за пружање прве медицинске
помоћи.
Уколико дође до елементарних непогода, као и евентуалних ванредних
ситуација изазваних великим несрећама, потребно је на време сагледати могућности
да се очувају добра битна за опстанак становништва, као што су: храна, пијаћа вода,
сточни фонд, снабдевање електричном и топлотном енергијом, одећа и обућа.
Потребно је утврдити појединачне задатке надлежним службама локалне
самоуправе на који начин и где извршити или децентрализацију или централизацију
ових активности, пре свега у облику робних резерви, дисперзије сточног фонда,
прикупљање залиха одеће и обуће, огревног дрвета, складиштење пољопривредних
производа у складишта или приручне подземне трапове, алтернативно снабдевање
водом из бунара и артерских чесми, дистрибутивни систем електричне енергије или
алтернативи-агрегати . Да би се све ове и друге активноси реализовале потребана је
помоћ и сарадња са суседним локалним самоуправама, јер постојеће снаге и
капацитети на овој територији нису довољни.
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продирања воде у објекте постављањем врећа са песком, испумпавање воде из
поплављених објеката; чишћење, прање и дезинфекција објеката.
У случају ванредних ситуација на територији општине Чока изазваних земљотресом,
великим полавама, пожарима и експлозијама може бити већи број погинулих људи,
животињских лешева, контминиране хране и животне средине.
- Мере за отклањање последица као што су: организација и употреба људства и
средстава на рашчишћавању рушевина и спашавања затрпаних; извлачење затрпаних,
пружање прве медицинске помоћи на лицу места; лечење и збрињавање повредјених:
гашење евентуалних пожара; извлачење и обезбедјивање материјалних добара из
оштећених и порушених објеката; асанација терена, организовање хигијенско
епидемиолошке заштите.
Асанација терена састоји се од предузимања санитарно-хигијенских и санитарнотехничких мера на терену, у насељу и објектима, у циљу спречавања ширења заразних
болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална
добра. Конкретније, асанација терена обухвата уклањање, идентификацију и хитно
сахрањивање погинулих односно умрлих, уклањање лешева животиња, дезинфекцију,
дезинсекцију, дератизацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена. У
отклањању последица и спровођењу асанације, у складу са својим овлашћењима и
дужностима, учествују државни органи, ЈЛС, здравствене и ветеринарске установе,
комунална предузећа и друга овлашћена и оспособљена правна лица, снаге надлежне
службе, јединице цивилне заштите и, у оквиру личне и колективне заштите, грађани.
У ванредним ситуацијама услед елеметарних непогода–земљотреса, полава и других
несрећа могу бити угрожене виталне службе од јавног интереса за задовољење
потреба нормалног живота и рада становништва, као што су: електро и топлотно
снабдевање, снабдевање пијаћом водом, здравствена заштита и друго.
Отклањање оштећења на електромрежи, комуналној, путној и водоводној
инфраструктури намеће задатак тим службама уз ангажовање додатних стручних екипа
са неугроженог подручја да што хитније успоставе нормално или алтернативно
снабдевање становништва основним животним намирницама и другим условима
неопходним за нормализацију живота и рада на угроженом подручју. То је приоритет
ангажовања Општинског штаба за ванредне ситуације да све расположиве снаге и
средства са своје територије ангажује на санирању штета изазваних ванредним
ситуацијама, и ревитализацији - успостављању нормалнијих услова за даљи живот
становништва.
У случајевима нарушеног редовног снабдевања водом због елементарних непогода и
других несрећа, комунална предузећа и друга привредна друштва, произвођачи и
дистрибутери воде, дужни су да обезбеде потребне количине воде, мере контролу
исправности воде и одржавају системе за водоснабдевање. У вези с тим, ЈЛС
евидентирају, уређују и воде бригу о алтернативним могућностима за
водоснабдевање, а штаб за ванредне ситуације координира дистрибуцију воде и
ангажује све расположиве капацитете за транспорт и дистрибуцију воде.
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Потребно је формирати комисије за процену штете по областима зависно од
елементарне непогоде.
Неопходно је организовати кординиране активности око прикупљања хуманитарне
помоћи у земљи и иностранству, преко екипа Црвеног крста и удружења грађана и
одредити приоритете расподеле хуманитарне помоћи.
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