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З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника

Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 –

пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана

12.02.2021. године разматрало Извештај о раду Градског штаба за ванредне

ситуације града Зрењанина за 2020. годину, на исти нема примедби, утврдило је

Предлог Закључка о усвајању наведеног Извештаја о раду и упућује Скупштини

града Зрењанина на разматрање и предлаже да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се мр Игор Виријевић.

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Симо Салапура

ДВ/



На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18),

члана 36. став 1. тачка 55. Статута града Зрењанина (''Службени лист града

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници

одржаној _________2021. године, донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације

града Зрењанина за 2020. годину.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Команданту Градског штаба

- Начелнику Градског штаба

- Архиви
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ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020.ГОДИНУ

На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и

управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 87/18) и члана 16. Уредбе о

саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС “,

бр. 27/2020) и Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације, Одсек за одбрану и

ванредне ситуације Градске управе града Зрењанина израђује извештај о раду Градског штаба

за ванредне ситуације.

Извештајем о раду Градског штаба за ванредне ситуације сагледава се степен

досадашњих реализованих активности, са циљем стварања услова за брзо реаговање и

спасавање у ванредним ситуацијама, предлагање мера и активности на отклањању истих,

односно подизање на виши ниво степена одговорности сваког од субјеката.

Реализација програма рада

У току 2020.године Градски штаб за ванредне ситуације одржао је укупно 17

(седамнаест) седница на којима је разматрана актуелна ситуација на територији Града у области

ванредних ситуација и предузимане су адекватне мере ради спречавања настајања или

санирања последица елементарних непогода.

На 23. телефонској седници Штаба, разматран је и усвојен Предлог Плана рада

Градског штаба за ванредне ситуације у 2020.години као и Предлог Извештаја о раду Градског

штаба за ванредне ситуације за 2019. годину, разматран je и усвојен Оперативни план за

заштиту од пожара за 2020.годину.

На 24. седници Штаба, донета је Одлука везано за проглашење ванредног стања на

територији Републике Србије услед епидемије корона вируса .

На 25. седници Штаба донета ја Препорука о мерама за заштиту становништва на

територији града Зрењанина на основу које је градоначелник града Зрењанина донео Одлуку о

мерама за заштиту становништва од корона вируса на територији града Зрењанина.

На 26. седници Штаба разматрана је епидемиолошка ситуација на територији града на

основу које је градоначелник донео Одлуку о мерама за заштиту становништва од корона

вируса на територији града Зрењанина.

На 27. седници Штаба донета је Препорука везано за радно време привредних

субјеката.

На 28. седници Штаба донет је Закључак везано за актуелну епидемиолошку ситуацију

на територији града.
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На 29. седници Штаба донет је Закључак везано за актуелну епидемиолошку ситуацију

на територији града.

На 30. седници Штаба донет Извештај о раду градског штаба непосредно пре и за време

ванредног стања у Републици Србији.

На 31. седници Штаба донета је Наредба о обавезном ношењу маски.

На 32. седници Штаба донета је Наредба о радном времену угоститељских објеката на

територији града Зрењанина.

На 33. седници Штаба донета је Наредба о посебним мерама везано за актуелну

епидемиолошку ситуацију на територији града.

На 34. седници Штаба донета је Наредба о радном времену угоститељских објеката на

територији града Зрењанина.

На 35. седници Штаба донета је Наредба о посебним мерама везано за актуелну

епидемиолошку ситуацију на територији града

На 36. седници Штаба донета је Наредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне

болести COVID 19.

На 1. седници новог сазива Штаба донет је Закључак о мерама за спречавање и

сузбијање заразне болести COVID 19.

На 2. седници Штаба донета је Препорука у којем се захтева прелазак на онлајн наставу.

На 3. седници Штаба донет је Закључак којим се предлаже градоначелнику да прогласи

ванредну ситуацију на целој територији града због погоршане ситуације везано за епидемију

корона вируса.

На основу донешених аката градски штаб је остварио своју функцију и успешно

командовао и координирао свим неопходним активностима од значаја за заштиту становништва

и то:

- за потребе спровођење мера и активности у вези заразне болести COVID-19 нису

активирани постојећи стручно-оперативни тимови као такви већ су, на основу аката градског

штаба, сви задаци и активности били поверени члановима штаба који су их релизовали

(прикупљање и дистрибуција помоћи, организација рада Call центра, дезинфекција простора,

постављање цистерни са дезинфекционим средством и др.).

- за потребе спровођења и контроле спровођења мера Владе ангажоване су биле градске

инспекцијске службе и комунална милиција. Активности које су се предузимале огледале су се

у контроли спровођења мера дефинисаних актима Влада и Одлуке Градоначелника у области

фунционисања локалног превоза, поштовања прописаног радног времена угоститељских

објеката, рад јавних пијаца, очување јавног реда приликом поделе помоћи и окупљања грађана

испред малопродајних објеката).
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- ангажовање субјеката од посебног значаја је вршено на основу процене потреба а у

складу са Одлуком градоначелника. Поред субјеката од значаја, због посебног режима

организације и рада, посебна пажња је била усмерена ка потребама здравствених установа које

су након добро координисаних одлука правовремено решаване (превоз здравствених радника,

дистрибуција заштитне опреме и сл.).

- укупан број повереника и заменика повереника је 72. Ангажовани су били на

територији свих месних заједница на пословима Call центра, односно пријема и обраде

информација са терена, организација поделе пакета помоћи и др.

- припадници Јединице цивилне заштите опште намене били су ангажовани на

пословима дистрибуције пакета помоћи, постављање и одржавање у функционалном стању

цистерни са средством за дезинфекцију, набавка и транспорт дезинфекционих раствора. Број

припадника јединице ангажованих на наведеним пословима је 15.

- укупан број волонтера који је био ангажован је преко 1000. Сви су били ангажовани на

истој врсти посла који се састојао у организацији, транспорту, паковању и подели пакета

помоћи. Највећи дневни пресек ангажованих волонтера је био близу 500.

Одсек за одбрану и ванредне ситуације редовно ажурира податке везане за стање

механизације и људства субјеката заштите и спасавања.

Сви Закључци на седницама Градског штаба су донети у складу са Пословником о раду

Градског штаба за ванредне ситуације и све активности на реализацији истих су спроведене и

завршене.

Чланови Градског штаба су редовно присуствовали седницама Градског штаба за

ванредне ситуације, активно учествовали у раду, дајући конструктиван допринос на

реализацији свих значајних активности на унапређењу система заштите и спасавања, свако из

своје области.
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