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Извештај о раду градског штаба непосредно пре и за време ванредног стања у
Републици Србији

1.
Градски штаб за ванредне ситуације града Зрењанина

2.

2.1. За време ванредног стања у Републици Србији, проглашеног 15.03.2020.године, градски
штаб града Зрењанина је одржао укупно 6 (шест) седница и то:

-24.седница- одржана 16.03.2020године
-25.седница- одржана 18.03.2020године
-26.седница- одржана 22.03.2020године
-27.седница- одржана 27.03.2020године
-28.седница- одржана 15.04.2020године
-29.седница- одржана 08.05.2020године

2.2. Све седнице су одржане непосредним присуством чланова штаба као и одговорним
лицима из здравственог система тј. здравствених установа које функционишу на територији
града Зрењанина.

2.3. Није одржана ни једна седница штаба телефонским путем.

2.4. За време трајања ванредног стања градски штаб на седницама је донео укупно 3(три)
Закључка, 4(четири) Препоруке и 1 (један) Наредбу, док је Градоначелник на основу донетих
аката, а у складу са Статутом града и Одлуком о функционисању цивилне заштите, донео 7(седам)
Одлука, којима су се регулисале питања и области које су у надлежности града, тј. усклађивале
обавезе града са актима које је доносила Влада Републике Србије.



ПРЕПОРУКЕ:
- Број: 06-24-2/20-IV-10-02 - увођење ванредног стања, мере, задаци и активности,
- Број: 06-41-2/20-IV-10-02 - усклађивање функционисања града са мерама Владе,
- Број: 06-41-4/20-IV-10-02 -омогућавање рада пословница мобилних оператара које се налазе у
оквиру АВИВ центра у Зрењанину у складу са Обавештењем Кабинета потпредседника и
министра трговине, туризма и телекомуникација,
- Број: 06-43-2/20-IV-10-02 - усклађивање обавеза града са мерама Владе.

ЗАКЉУЧЦИ:
- Број: 06-44-2/20-II-10-02 - сагледавање ситуације на територији града и дефинисање обавеза
субјеката система заштите и спасавања,
- Број: 06-46-2/20-II-10-02 - сагледавање ситуације на територији града и дефинисање обавеза
субјеката система заштите и спасавања,
- Број: 06-49-2/20-II-10-02 - сагледавање ситуације на територији града и дефинисање обавеза
субјеката система заштите и спасавања.

НАРЕДБЕ:
- Број: 06-46-2/20-II-10-02 - упућивање екипе у град Краљево ради доставе, тј. транспорта
дезинфикационог средства (хипохлорит-помоћ града Краљева).

ОДЛУКЕ О НЕОПХОДНИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ
СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА:
- Број 1 - 06-24-2/20-IV-10-02 - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 2 - 06-41-3/20-IV-10-02 - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 3 - 06-43-3/20-IV-10-02 - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 4 - 016-26-2/20-II - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 5 - 016-26-3/20-II - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 6 - 016-26-5/20-II - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе,
- Број 7 - 016-26-7/20-II - организација живота и рада, дефинисање обавеза субјеката, мере и
задаци на спречавању ширења заразе.

2.5. За потребе спровођење мера и активности у вези заразне болести COVID-19 није било
новоформираних стручно-оперативних тимова.

2.6. 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.).

2.7. На основу потреба за физичким обезбеђењем здравствених установа и домова за старе, као и
наредбе да се Војска Србије ангажује на тим задацима исто је и урађено те су објекте наведених
установа обезбеђивали припадници Војске.



2.8. Сарадња са Окружним штабом Средњобанатског управног Округа - координација активности,
размена информација...

2.9. Сарадња са суседним штабовима - координација активности, размена информација...

3.

3.1. За потребе спровођења и контроле спровођења мера Владе ангажоване су биле градске
инспекцијске службе и комунална полиција. 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).

4.

4.1. Ангажовање субјеката од посебног значаја је вршено на основу процене потреба, а у сладу 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.). Субјекти који су посебно били ангажовани:
а)Здравствене установе:
- Општа болница “Др Ђорђе Јоановић”
- Плућна болница,
- Дом здравља,
- Завод за јавно здравље,
- Геронтолошки центар.
б) Субјекти од значаја:
- Војска Србије,
- Црвени крст,
- ЈКП Чистоћа и зеленило,
- Центар за социјални рад,
- Центар за пружање услуга социјалне заштите “Мост”,
- Ватрогасни савез, Добровољна ватрогасна друштва,
- Органи града - Градска управа, Кабинет града, Одељење комуналне милиције, одбране и
ванредних ситуација, Одељење испекција, Јединица Цивилне заштите опште намене...

НАПОМЕНА:
Појединачни извештаји наведених субјеката су саставни део овог Извештаја и биће
прослеђени Сектору за ванредне ситуације у електронској форми.

4.2. Укупан број повереника и заменика повереника је 72. Ангажовани су били на територији
свијих месних заједница на пословима Call центра, односно пријема и обраде информација са
терена, организација поделе пакета помоћи и др.

4.3. 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.

4.4. 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.

5.

5.1. Није било предузиманих других мера у складу са потребама на терену.

6.

6.1. На основу свега изнетог у овом Извештају и након Анализе извршене на седници штаба може
се констатовати да НИЈЕ било недостатака у организовању рада штаба, брзина реаговања и
време доношења адекватних и неопходних аката је ПРАВОВРЕМЕНА где је поштовање
процедуре њиховог спровођења било на највишем нивоу.
Начин, брзина, тачност и благовременост добијања података је било од пресудног значаја за
добро функционисање и организацију рада током ванредног стања и можемо констатовати да је
било на задовољавајућем нивоу.
Сарадња са институцијама и организацијама на територији надлежности штаба је такође била на
одличном нивоу. Систем командовања и координације ни у једном моменту није био нарушен те
су активности и задаци правовремено извршавани.
Међусобна сарадња, брзина реаговања између свих субјеката ангажованих током ванредног
стања је била на одличном нивоу.

Извештај припремио:
Шеф Oдсека за одбрану
и ванредне ситуације
Мирослав Сладојевић

КОМАНДAНТ
ГРАДСКОГШТАБА
Чедомир Јањић


