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На осно ву чла на 10. став 2. Уред бе о са др жа ју и на чи ну из ра-

де пла но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, брoj 8/11),

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

У П У Т  С Т В О 

о Mетодологији за из ра ду про це не угро же но сти  
од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа и пла но ва 

за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма

1. Овим упут ством про пи су је се Mетодологија за из ра ду про-
це не угро же но сти од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа и 
пла но ва за шти те и спа са ва ња. 

2. Ме то до ло ги ја из тач ке 1. овог упут ства од штам па на је уз 
ово упут ство (При лог 1) и чи ни ње гов са став ни део.

3. Сви су бјек ти ко ји су до не ли и до би ли са гла сност Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва на про це ну угро же но сти и план за-
шти те и спа са ва ња у скла ду са про пи си ма ко ји су би ли на сна зи до 
да на сту па ња на сна гу овог упут ства, ускла ди ће на ве де на ак та са 
од ред ба ма овог упут ства у ро ку од шест ме се ци од да на ње го вог 
сту па ња на сна гу.

4. Да ном сту па ња на сна гу овог упут ства пре ста је да ва жи 
Упут ство о ме то до ло ги ји за из ра ду про це не угро же но сти и пла-
но ва за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 96/12).

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 01-10313/16-4
У Бе о гра ду, 27. фе бру а ра 2017. го ди не

Ми ни стар, 
др Не бој ша Сте фа но вић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА

ПРИ ЛОГ 1.

Ме то до ло ги ја за из ра ду про це не угро же но сти од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа и пла но ва за шти те и спа са ва ња  
у ван ред ним си ту а ци ја ма

ДЕО I 
Методологијa за из ра ду про це не угро же но сти од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа

Увод на на по ме на

Овом ме то до ло ги јом уре ђу је се на чин из ра де Про це не угро же но сти од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа (у да љем тек сту: 
Про це на).

Свр ха: Ме то до ло ги ја се до но си ра ди утвр ђи ва ња је дин стве них ме ри ла за из ра ду Про це не, по ве ћа ња ква ли те та и упо ре ди во сти по-
да та ка као и унапређивањa ба за по да та ка о ри зи ци ма од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је. 

Про це на са др жи: увод, оп шти део, по се бан део и за кљу чак.
Циљ Ме то до ло ги је је из ра да Про це не угро же но сти од еле мен тар них и дру гих не по го да.
Ни вои из ра де: Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, овла шће на и оспо со бље на прав на ли ца и 

дру ги су бјек ти у скла ду са за ко ном.

Гра фи кон 1. Про цес про це не ри зи ка у окви ру упра вља ња ри зи ци ма

На графиконубр.1. при ка зан је це ло ку пан про цес из ра де Про це не по чев од увод них рад њи ко ји ма се до но си од лу ка око уче сни ка, 
на чи на из ра де и од ре ђи ва ња опа сно сти за ко је ће се ра ди ти про це на па све до пра ће ња ста ња на те ре ну и вр ше ња од ре ђе них из ме на од-
но сно ажу ри ра ња Про це не на кон ње ног до но ше ња. Об ја шње ње свих па ра ме та ра из гра фи ко на да је се у на ред ном тек сту.
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1) Про цес из ра де Про це не: Про це ном угро же но сти иден ти-
фи ку ју се из во ри мо гу ћег угро жа ва ња, са гле да ва ју мо гу ће по сле-
ди це, по тре бе и мо гућ но сти спро во ђе ња ме ра и за да та ка за шти те 
и спа са ва ња од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа.

2) Ко му ни ка ци ја и консултацијa је кон ти ну и ра ни и ин-
тер ак тив ни про цес ко ји но си лац из ра де Про це не спро во ди да би 
обез бе дио и по де лио до би је не ин фор ма ци је и укљу чио у ди ја лог 
за ин те ре со ва не стра не у ве зи са упра вља њем ри зи ком. На и ме, пре 
по чет ка про це са из ра де Про це не, ор ган ко ји је за ду жен да бу де 
но си лац из ра де овог до ку мен та вр ши оку пља ње и ин фор ми са ње 
свих су бје ка та ко ји тре ба да пар ти ци пи ра ју у из ра ди овог до ку-
мен та. У том про це су се иден ти фи ку ју уче сни ци, од ре ђу ју за да ци 
и вр ши пре ли ми нир на иден ти фи ка ци ја опа сно сти ко је мо гу угро-
зи ти те ри то ри ју за ко ју се ра ди Про це на.

На и ме, на на ци о нал ном ни воу, Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва, Сек тор за ван ред не си ту а ци је ко ји је ко ор ди на тор и но си-
лац из ра де На ци о нал не про це не, вр ши по треб не при пре ме и кон-
сул та ци је са ми ни стар стви ма, по себ ним ор га ни за ци ја ма, на уч ним 
и ви со ко о бра зов ним уста но ва ма у ци љу ин фор ми са ња о оба ве за-
ма ко је про ис ти чу из за ко на. 

3) Ана лог но на ци о нал ном ни воу, по сту пак је сли чан и на ни-
воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. На и ме, и на по кра јин ском ни-
воу и на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, вр ши се иден ти фи-
ка ци ја уче сни ка (ор га на, струч них слу жби, при вред них дру шта ва, 
на уч них и обра зов них уста но ва и по је ди на ца) ко ји тре ба да пар-
ти ци пи ра ју у из ра ди Про це не и том при ли ком сва ки уче сник да је 
сво је струч но ми шље ње о на чи ну из ра де Про це не и о сво јој уло зи 
у том про це су. 

4) Од ре ђи ва ње кон тек ста је де фи ни са ње спо ља шњих и 
уну тра шњих па ра ме та ра ко је тре ба узе ти у об зир при ли ком из ра-
де сце на ри ја у сми слу пред ста вља ња по тен ци јал них, а у исто вре-
ме нај ве ћих и нај ве ро ват ни јих ри зи ка. У том сми слу се ор га ни зу ју 
струч ни ску по ви и са стан ци (по опа сно сти ма-ри зи ци ма) на ко ји ма 
пред став ни ци ми ни стар ста ва, по себ них ор га ни за ци ја и на уч них 
уста но ва пред ста вља ју мо гу ћи сце на рио за од ре ђе ну опа сност и 
на ко ји ма се рас пра вља о мо гу ћим по сле ди ца ма по шти ће не вред-
но сти. На овај на чин се до ла зи до нео п ход ног ми шље ња ком плет-
не стру ке о сва ком ри зи ку по себ но, ко је тре ба да по мог не Рад ној 
гру пи да од лу чи за ко је опа сно сти ће се ра ди ти Про це на.

5) Про це на ри зи ка је утвр ђи ва ње при ро де и сте пе на ри зи-
ка по тен ци јал не опа сно сти, ста ња угро же но сти и по сле ди ца ко је 
мо гу по тен ци јал но угро зи ти жи во те и здра вље љу ди, ма те ри јал на 
до бра и жи вот ну сре ди ну. То је про цес ко ји об у хва та утвр ђи ва ње 
(иден ти фи ка ци ју), ана ли зу и ева лу а ци ју ри зи ка. Про це на тре ба да 
са др жи опи се свих сце на ри ја за сва ку опа сност, за ко ју се рад на 
гру па опре де ли ла, за тим кон текст у ко јем су раз ма тра ни сце на ри-
ји, ре зул та те про ра чу на ри зи ка и ни воа ри зи ка (ма три це ри зи ка) 
и кар то граф ски при каз свих ри зи ка. На кра ју рад на гру па вр ши 
вред но ва ње ри зи ка, упо ре ђи ва њем ре зул та та ана ли зе ри зи ка, та ко 
да се до би ја ја сна сли ка да ли је ри зик при хва тљив или ће се пред-
у зи ма ти од ре ђе не ме ре ка ко би се ума њио.

6) Мо ни то ринг ри зи ка је стал на про ве ра, над зор, кри тич ко 
по сма тра ње или утвр ђи ва ње ста ту са, ка ко би се иден ти фи ко ва ле 
оче ки ва не или по треб не про ме не свих па ра ме та ра на ко ји ма се за-
сни ва Про це на. Про це на је до ку мент ко ји зах те ва стал но до гра-
ђи ва ње и ажу ри ра ње. То се по сти же на осно ву пра ће ња ста ња на 
те ре ну и еви ден ти ра ња свих кри тич них та ча ка, (обје ка та, ин ста-
ла ци ја, ко ри та ре ка, по стро је ња, и др.) тј. по ја ва но вих чи ни ла ца 
ко ји по спе шу ју или иза зи ва ју од ре ђе ну опа сност. Та ко ђе се вр ши 
стал но пра ће ње на уч них и струч них до стиг ну ћа ко ја мо гу би ти од 
ко ри сти за до град њу и ажу ри ра ње Про це не.

7) Утвр ђи ва ње ри зи ка (иден ти фи ка ци ја ри зи ка) је про цес 
про на ла же ња, пре по зна ва ња и опи си ва ња ри зи ка. Ова фа за из ра-
де Про це не се ре а ли зу је та ко што рад на гру па и сва ка под гру па 
раз ма тра ју све сце на ри је и де фи ни шу ко је вр сте ри зи ка по сто је, 
где се мо гу по ја ви ти, због че га се ја вља ју и да ли мо гу да иза зо ву 
по сле ди це по шти ће не вред но сти.

8) Ана ли за ри зи ка је про цес раз у ме ва ња при ро де ри зи ка и 
од ре ђи ва ња ни воа ри зи ка. Ана ли за се вр ши на кон иден ти фи ка ци је 
ри зи ка ка ко би се од ре ди ле ве ро ват но ћа и по сле ди це по шти ће не 
вред но сти.

9) Ева лу а ци ја ри зи ка је про цес упо ре ђи ва ња ре зул та та ана-
ли зе ри зи ка са кри те ри ју ми ма ри зи ка, да би се утвр ди ло да ли се 
ри зик и/или ње го ва ве ли чи на мо же то ле ри са ти.

10) По сту па ње са ри зи ком (трет ман ри зи ка) је про цес ко ји 
се спро во ди да се мо ди фи ку је  – ре ду ку је ри зик. У том сми слу се 
вр ши по треб на ана ли за о пред у зи ма њу ме ра за ума ње ње или укла-
ња ње ри зи ка ко ји мо же угро зи ти или оста ви ти од ре ђе не по сле ди-
це по шти ће не вред но сти, као и о по тре би по ди за ња ка па ци те та за 
ре а го ва ње.

Про це на угро же но сти на на ци о нал ном, по кра јин ском и на 
ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са сто ји се из оп штег и по себ-
ног де ла.

Оп шти део 

А) За ни во Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не и је
ди ни це ло кал не са мо у пра ве Оп шти део се ра ди по истом са др
жа ју а од но си се на:

1. По ло жај и ка рак те ри сти ка те ри то ри је
Оп шти део ко ји се од но си на по ло жај и ка рак те ри сти ке те ри-

то ри је за ко ју се из ра ђу је Про це на, са др жи сле де ће по дат ке:
1) Ге о граф ски по ло жај
2) Хи дро граф ске ка рак те ри сти ке
3) Ме те о ро ло шко-кли мат ске ка рак те ри сти ке
4) Де мо граф ске ка рак те ри сти ке (број ста нов ни ка, пол на 

струк ту ра, ста ро сна струк ту ра, ли ца са ин ва ли ди те том)
5) По љо при вре да
6) Ма те ри јал на и кул тур на до бра и за шти ће на при род на до бра.
На по ме на: На пред на ве де не по дат ке пре зен то ва ти на са жет 

и кон ци зан на чин, без на во ђе ња бес по треб них по да та ка и не по-
треб ног оп те ре ћи ва ња до ку мен та по да ци ма ко ји не ко ри сте у ана-
ли зи и про це ни ри зи ка. 

2. Објек ти и дру га ин фра струк ту ра од по себ ног зна ча ја 
(кри тич на ин фра струк ту ра)

2.1. На ци о нал ни ни во
По дат ке при ка за ти ис кљу чи во за те ри то ри је об ра ђе не у сце-

на ри ји ма по је ди нач них опа сно сти. 
1) Елек тро е нер гет ска ин фра струк ту ра: тер мо и хи дро елек-

тра не сна ге 10МVA и ви ше, тер мо е лек тра на-то пла на елек трич не 
сна ге 10МVA и ви ше и дру гих обје ка та за про из вод њу елек трич не 
енер ги је сна ге 10МVA и ви ше, као и елек тро е нер гет ских во до ва, 
да ле ко во да и тран сфор ма тор ских ста ни ца на по на 110kV и ви ше; 
обје ка та за про из вод њу елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во-
ра сна ге 10МVA и ви ше; ви со ких бра на и аку му ла ци ја на пу ње них 
во дом; објек ти за пре ра ду наф те и га са ко ји се гра де ван екс пло а-
та ци о них по ља, про из вод њу би о го ри ва и би о теч но сти у по стро је-
њи ма ка па ци те та пре ко100t го ди шње, наф то во да и про дук то во да, 
га со во да на зив ног рад ног при ти ска пре ко 16bar, уко ли ко пре ла зи 
пре ко те ри то ри је две или ви ше оп шти на, скла ди шта наф те, теч ног 
нафт ног га са, га са и нафт них де ри ва та ка па ци те та пре ко 500t.

2) Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра: објек ти си сте ма и 
сред ства елек трон ских ко му ни ка ци ја, ко ји су ме ђу на род ног и ма-
ги страл ног зна ча ја; пре нос по да та ка; ин фор ма ци о ни си сте ми; 
пру жа ње аудио и аудио-ви зу ел них ме диј ских услу га.

3) Са о бра ћај на ин фра струк ту ра: друм ски, же ле знич ки, ва-
зду шни са о бра ћај (ауто-пут, др жав ни пу те ви I и II ре да; же ле знич-
ка мре жа; аеро дро ми), реч ни плов ни пу те ви, лу ке и гра нич ни пре-
ла зи. 

4) Здрав стве на и со ци јал на за шти та: на се кун дар ном ни воу 
(бол ни ца-оп шта и спе ци јал на); на тер ци јар ном ни воу (кли ни ка, 
ин сти тут, кли нич ко-бол нич ки цен тар, кли нич ки цен тар) и здрав-
стве на де лат ност ко ја се оба вља на ви шем ни воу (за во ди).

5) Во до при вред на ин фра струк ту ра: из гра ђе ни си сте ми ак тив-
не и па сив не за шти те на во до то ко ви ма I ре да; ме ђу ре ги о нал ни и 
ре ги о нал ни објек ти во до снаб де ва ња, по стро је ња за при пре му во-
де за пи ће; ре гу ла ци о них ра до ва за за шти ту од ве ли ких во да град-
ских под руч ја и ру рал них по вр ши на; хи дро гра ђе вин ских обје ка та 
на плов ним пу те ви ма.

6) Снаб де ва ње ста нов ни штва хра ном: по љо при вре да, сто чар-
ство, жи ви нар ство, ри бар ство и роб не ре зер ве.

7) Фи нан си је: бан кар ство, бер зе, ин ве сти ци је и си стем оси-
гу ра ња.

8) Про из вод ња и скла ди ште ње опа сних ма те ри ја: хе миј ске 
ма те ри је, би о ло шки ма те ри ја ли, ра ди о ло шки ма те ри ја ли, ну кле ар-
ни ма те ри ја ли као и де по ни је.

9) Ор га ни др жав не упра ве и хит не слу жбе (по ли ци ја, хит на 
ме ди цин ска по моћ, ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це).
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10) На ци о на ли спо ме ни ци и вред но сти: за шти ће на ма те ри-

јал на, кул тур на и при род на до бра.
11) На у ка и обра зо ва ње.
При ли ком из ра де сце на ри ја за сва ку по је ди нач ну опа сност, 

об ра ди ти са мо угро же ну кри тич ну ин фра струк ту ру на те ри то ри ји 
ко ју тре ти ра да ти сце на рио.

2.2. Ни во ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал них са
мо у пра ва

Иден ти фи ко ва ну кри тич ну ин фра струк ту ру са на ци о нал ног 
ни воа до пу ни ти кри тич ном ин фра струк ту ром зна чај ном за те ри то-
ри ју ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва:

1) Елек тро е нер гет ска ин фра струк ту ра: тер мо и хи дро елек-
тра не сна ге до 10МVA, тер мо е лек тра на-то пла на елек трич не сна ге 
до 10МVA и дру гих обје ка та за про из вод њу елек трич не енер ги је 
сна ге до 10МVA, као и елек тро е нер гет ских во до ва, да ле ко во да 
и тран сфор ма тор ских ста ни ца на по на до 110kV; обје ка та за про-
из вод њу елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во ра сна ге до 
10МVA; објек ти за пре ра ду наф те и га са ко ји се гра де ван екс пло-
а та ци о них по ља, про из вод њу би о го ри ва и би о теч но сти у по стро-
је њи ма ка па ци те та до 100t го ди шње, наф то во да и про дук то во да, 
га со во да на зив ног рад ног при ти ска до 16bar, скла ди шта наф те, 
теч ног нафт ног га са и нафт них де ри ва та ка па ци те та до 500t. 

2) Са о бра ћај на ин фра струк ту ра: ка те го ри са ни и не ка те го ри-
са ни пу те ви, мо сто ви, ту не ли, над во жња ци, ауто бу ске и же ле знич-
ке ста ни це. 

3) Здрав стве на и со ци јал на за шти та: при мар на за шти та (до-
мо ви здра вља, бол ни це, апо те ке, за во ди).

4) Во до при вред на ин фра струк ту ра: из гра ђе ни си сте ми ак тив-
не и па сив не за шти те на во до то ко ви ма II ре да; плов ни ка на ли и 
брод ске пре вод ни це ко ји ни су у са ста ву хи дро е нер гет ског си сте ма.

5) Снаб де ва ње ста нов ни штва хра ном: про из вод ни објек ти 
и ка па ци те ти, скла ди шне про сто ри је пре храм бе них про из во да, 
објек ти и сред ства за ди стри бу ци ју.

6) Ор га ни ауто ном не по кра ји не, ло кал не са мо у пра ве и хит не 
слу жбе (по ли ци ја, хит на ме ди цин ска по моћ, ва тро га сно-спа си лач-
ке је ди ни це и до бро вољ на ва тро га сна дру штва).

Б) При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и ор га ни др
жав не упра ве

При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и ор га ни др жав не 
упра ве сво је про це не из ра ђу ју у скла ду са овом ме то до ло ги јом и 
са Про це ном је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој се те ри то ри ји 
на ла зе. 

1. Оп шти по да ци
1) На зив, ма тич ни број, ши фра де лат но сти, адре са се ди шта и 

адре са по стро је ња, по да ци о од го вор ном ли цу;
2) На ме на и ка па ци тет објек та;
3) Са гла сно сти и ре ше ња (са аспек та за шти те од по жа ра, за-

шти те жи вот не сре ди не и без бед но сти и здра вља на ра ду и др.);
4) Основ не ка рак те ри сти ке окру же ња (на уда ље но сти 1000 m 

од гра ни це ло ка ци је или ви ше за по стро је ња чи ји се ефек ти уде са 
мо гу пре не ти пре ко 1000 m);

5) На ме на и ко ри шће ње по вр ши на у кру гу при вред ног дру-
штва и дру гог прав ног ли ца;

6) На се ље ност и гу сти на ста но ва ња (на уда ље но сти 1000 m 
од гра ни це ло ка ци је или ви ше за по стро је ња чи ји се ефек ти уде са 
мо гу пре не ти пре ко 1000 m);

7) По вре ди ви објек ти (на уда ље но сти 1000 m од гра ни це ло-
ка ци је или ви ше за по стро је ња чи ји се ефек ти уде са мо гу пре не ти 
пре ко 1000m);

8) Струк ту ра и број за по сле них;
9) Еви ден ти ра ни по да ци о уде си ма у прет ход ном пе ри о ду.
2. Објек ти од по себ ног зна ча ја за при вред но дру штво 

(кри тич на ин фра струк ту ра)
Из вр ши ти иден ти фи ка ци ју обје ка та од по себ ног зна ча ја (кри-

тич не ин фра струк ту ре) у вла сни штву при вред ног дру штва, дру гог 
прав ног ли ца и ор га на др жав не упра ве (оп шти део, оде љак 2). 

По себ ни део 

1. Иден ти фи ка ци ја опа сно сти од еле мен тар них не по го да 
и дру гих не сре ћа

Иден ти фи ка ци ја опа сно сти се вр ши за це лу те ри то ри ју за ко-
ју се ра ди Про це на угро же но сти. Иден ти фи ка ци јом опа сно сти де-
фи ни шу се де ло ви те ри то ри је ко ји су угро же ни не ком опа сно шћу. 

На кар ти те ри то ри је се при ка зу ју по је ди ни ри зи ци-опа сно сти и 
де ло ви те ри то ри је ко ји су ви ше или ма ње угро же ни од те опа сно-
сти. На осно ву иден ти фи ко ва них опа сно сти, утвр ђу је се мо гу ћи 
раз вој до га ђа ја-сце на рио не сре ће, ин тен зи тет и ана ли за по сле ди ца 
по опа сно сти ма.

Од иден ти фи ко ва них опа сно сти из вр ши ти из бор са мо оних 
опа сно сти ка рак те ри стич них за кон крет ну те ри то ри ју, а ко је пред-
ста вља ју ула зне еле мен те за из ра ду Про це не, у скла ду са сле де-
ћим па ра ме три ма:

1) Зе мљо тре си: по сто ја ње си сте ма за иден ти фи ка ци ју, оба-
ве шта ва ње и еви ден ци је; гу сти на на се ље но сти и ве ли чи на жи-
во тињ ског фон да; мор фо ло ги ја и са став зе мљи шта; се и змо ло шке 
кар те; се и змич ке ка рак те ри сти ке те ре на; ме ре за шти те у ур ба ни-
стич ким пла но ви ма и град њи; ква ли тет град ње; уче ста лост, ин-
тен зи те ти и епи цен три по тре са у зад њих 50 го ди на; по сле ди ца 
по тре са по се и змич ким зо на ма за стам бе не, јав не, ин ду стриј ске и 
дру ге објек те ко ри шће њем MCS; мо гу ће по сле ди це (мо гу ћи број 
угро же ног ста нов ни штва, мо гу ћа оште ће ња и уни ште ња ма те ри-
јал них и кул тур них до ба ра и мо гу ћа угро же ност жи вот не сре ди не-
ва здух, зе мљи ште, во да, биљ ни и жи во тињ ски свет); пси хо ло шки 
ефек ти и мо гу ћа по вре ђи ва ња; оште ће ње ин фра струк ту ре, мо гућ-
ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.

2) Од ро ни, кли зи шта и еро зи је: при ка за ти ве ли чи ну ак ти-
ви ра ног про це са (по вр ши на те ре на за хва ће на кли за њем, сле га њем 
и еро зи јом, за пре ми на ма се у по кре ту); оче ки ва ни сте пен не га тив-
них по сле ди ца од де ло ва ња од ре ђе ног ге о ло шког про це са на од ре-
ђе ном про сто ру и у од ре ђе ном вре ме ну по при ро ду, ма те ри јал на 
до бра и љу де; па ра ме три и ка рак тер од ро на, кли зи шта и еро зив ног 
под руч ја; по вр ши на и ка рак те ри сти ке угро же ног под руч ја; гу сти-
на на се ље но сти; гу сти на ин фра струк тур них и при вред них обје ка-
та, мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.

3) По пла ве: кар те вод ног под руч ја по год не раз ме ре, са гра-
ни ца ма реч них сли во ва и под-сли во ва, при ка зом то по гра фи је и хи-
дро ло шких по ка за те ља; на чи на ко ри шће ња зе мљи шта; опис исто-
риј ских по пла ва ко је су има ле зна чај не штет не ути ца је на људ ско 
здра вље, жи вот ну сре ди ну, кул тур но на сле ђе и при вред ну ак тив-
ност; ка рак те ри сти ке по пла ве, укљу чу ју ћи до се за ње по плав ног 
та ла са, прав це те че ња и про це ну штет них ути ца ја ко је су про из-
ве ле, уко ли ко још увек по сто ји мо гућ ност по ја ве слич них до га ђа ја 
у бу дућ но сти; из гра ђе ност си сте ма за шти те од по пла ве; гу сти на 
на се ље но сти; ве ли чи на жи во тињ ског фон да; опис зна чај них исто-
риј ских по пла ва ко је сво јим по на вља њем мо гу иза зва ти зна чај не 
ште те; про це ну мо гу ћих штет них по сле ди ца бу ду ћих по пла ва на 
људ ско здра вље, жи вот ну сре ди ну, кул тур но на сле ђе и при вред-
ну ак тив ност, узи ма ју ћи у об зир што ви ше чи ње ни ца као што су 
то по гра фи ја, по ло жај во до то ка, оп ште хи дро ло шке и ге о мор фо-
ло шке ка рак те ри сти ке, са плав ним под руч ји ма као при род ним ре-
тен зи ја ма; ефи ка сност из гра ђе них обје ка та за за шти ту од по пла ва; 
сла бе тач ке у си сте му за шти те од штет ног деј ства во да на во до то-
ко ви ма пр вог и дру гог ре да; по ло жај на се ље них обла сти; под руч-
ја при вред них ак тив но сти; ду го роч ни раз вој укљу чу ју ћи ути ца је 
кли мат ских про ме на на по ја ву по пла ва; мо гућ ност ге не ри са ња 
дру гих опа сно сти и др.

4) Екс трем не вре мен ске по ја ве (ве ли ка ко ли чи на па да ви на; 
град; олуј ни ве тар; сне жне ме ћа ве, на но си и по ле ди ца; то пли та-
лас; хлад ни та лас; су ша): ста ти стич ки при каз по ја ва за по след њих 
30 го ди на и при каз по сле ди ца за по след њих 10 го ди на, ко је су бит-
но про ме ни ле сва ко днев но функ ци о ни са ње (пре кид снаб де ва ња 
ви тал ним про из во ди ма, пре кид снаб де ва ња елек трич ном енер ги-
јом, пре кид са о бра ћа ја, оне мо гу ћа ва ње пру жа ња хит не ме ди цин-
ске по мо ћи и сл.) и мо гу ћи ути ца ји на по љо при вре ду, здра вље љу-
ди и жи во ти ња; мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др. 

5) Не до ста так во де за пи ће (ква ли та ти ван и кван ти та ти ван): 
ква ли та ти ван  – да ли ко ри сни ци обез бе ђу ју ин фор ма ци је о ри зи-
ци ма од не га тив них ути ца ја во де за пи ће на људ ско здра вље; да 
ли се вр ши си сте мат ска кон тро ла ква ли те та во де од стра не над-
ле жних са ни тар них ор га на; кван ти та ти ван  – рас по ло жи вост во-
дом за пи ће од го ва ра ју ћег бро ја ко ри сни ка; мо гућ ност ге не ри са ња 
дру гих опа сно сти и др.

6) Епи де ми је и пан де ми је: угро же ност под руч ја епи де ми-
ја ма ко је на ста ју као по сле ди ца са ни тар но-хи ги јен ских усло ва 
и ин фра струк ту ре те ри то ри је-ана ли зи ра ти са аспек та по сто ја-
ња раз ли чи тих вр ста епи де ми ја; мо гу ће по сле ди це за сно ва ти на 
про це на ма над ле жних здрав стве них, са ни тар них, ве те ри нар ских, 
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агро ном ских и дру гих слу жби и ин сти ту ци ја ко је су у окви ру сво-
јих ре дов них де лат но сти над ле жне за ре а го ва ње у слу ча је ви ма 
епи де ми о ло шких и са ни тар них опа сно сти; мо гућ ност ге не ри са ња 
дру гих опа сно сти и др.

7) Биљ не бо ле сти: вр ста угро же них би ља ка и ка рак те ри сти-
ка бо ле сти (из во ра, раз во ја, пре но ше ња и ши ре ња); по вр ши не и 
ка рак те ри сти ка угро же ног под руч ја; мо гу ће по сле ди це за сно ва ти 
на про це на ма над ле жних ин сти ту ци ја; мо гућ ност ге не ри са ња дру-
гих опа сно сти и др.

8) Бо ле сти жи во ти ња: гу сти на жи во тињ ског фон да; број и 
вр сте угро же них жи во ти ња и ка рак те ри сти ке бо ле сти; из вор за-
ра зне бо ле сти; раз вој, пре но ше ње и ши ре ње бо ле сти; мо гућ ност 
пред у зи ма ња пре вен тив них и ку ра тив них ме ра; по вр ши на и ка рак-
те ри сти ке угро же ног под руч ја; мо гу ће по сле ди це за сно ва ти на про-
це на ма над ле жних ин сти ту ци ја; из гра ђе ност си сте ма за шти те од 
бо ле сти жи во ти ња; мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.

9) По жа ри и екс пло зи је, по жа ри на отво ре ном: спи сак 
обје ка та I и II ка те го ри је угро же но сти од по жа ра; спи сак су бје ка та 
у ко ји ма по сто ји опа сност од по жа ра и екс пло зи ја; шум ски ком-
плек си (вр сте шу ма, уре ђе ност, про ход ност, на чин екс пло а та ци је, 
ве ли чи на жи во тињ ског фон да и др.); про из вод ња и скла ди ште ње 
екс пло зив них ма те ри ја и ма те ри ја ко је мо гу да фор ми ра ју екс пло-
зив ну ат мос фе ру; иден ти фи ка ци ја ло ка ци ја са за о ста лим не ек-
спло ди ра ним убој ним сред стви ма (НУС –а); гу сти на на се ље но сти; 
угро же ност за шти ће них кул тур них и ма те ри јал них до ба ра; мо гућ-
ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.

10) Тех нич ко тех но ло шке не сре ће: спи сак прав них ли ца ко ја 
се ба ве про из вод њом, скла ди ште њем, тран спор том и про да јом опа-
сних ма те ри ја; број, вр ста и ве ли чи на при вред них обје ка та и по стро-
је ња у ко ји ма се про из во де, ко ри сте и скла ди ште опа сне ма те ри је; 
ко ли чи на и вр ста опа сних ма те ри ја у по стро је њи ма и објек ти ма; 
њи хо ва уда ље ност од обје ка та у окру же њу узи ма ју ћи у об зир вр сту 
на се ља, гу сти ну на се ље но сти, при вред не и по вре ди ве објек те, кул-
тур на и ма те ри јал на до бра и др. као и ка рак те ри сти ке те ри то ри је 
укљу чу ју ћи по што ва ње пред ви ђе них ме ра за шти те у ур ба ни стич ким 
пла но ви ма и гра ђе њу, угро же ност пре ко гра нич ним ефек том.

Не сре ће иза зва не за сто јем ра да жи ча ра за тран спорт љу ди; не
сре ће иза зва не у друм ском, ва зду шном, реч ном и же ле знич ком 
са о бра ћа ју; уде си иза зва ни тран спор том опа сних ма те ри ја – мо-
гу ћа опа сност за сни ва се на ствар ним ко ли чи на ма и вр ста ма опа-
сних ма те ри ја у тран спор ту; за ви сно од вр сте и гу сти не тран спор та 
од но сно од тран спорт них пра ва ца и чво ри шта, као и од под руч ја 
кроз ко ја про ла зе (на се ља, по љо при вред не по вр ши не, ре ке, је зе ра 
и сл.); ис ти ца ње опа сних ма те ри ја на ме сти ма по себ не угро же но-
сти (про дук то во ди и це во во ди); са о бра ћај ни це ко је про ла зе кроз ме-
ста по себ не угро же но сти (ло ци ра ти из во ри шта, по то ке и ре ке) уз 
по тен ци јал не при вред не за га ђи ва че и сл.; укљу чу ју ћи по што ва ње 
пред ви ђе них ме ра за шти те у ур ба ни стич ким пла но ви ма и гра ђе њу.

Опа сност од ру ше ња бра на (хи дро а ку му ла ци је, пе пе ли шта 
и ја ло ви шта), мо гу ће по сле ди це по ста нов ни штво и ма те ри јал на 
до бра на прав цу кре та ња вод ног та ла са.

Мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.
11) Ну кле ар ни и ра ди о ло шки ак ци ден ти:
Про це на за ову вр сту опа сно сти се из ра ђу је ис кљу чи во на 

ни воу Ре пу бли ке Ср би је. 
12) Ста ње ну кле ар них обје ка та као и обје ка та за за шти ту од 

ну кле ар них и/или ра ди ја ци о них ак ци де на та на те ри то ри ји; осо-
би не ра ди о ак тив них ма те ри ја ко је на ста ју у ак ци ден ту; мо гућ ност 
ра ди о ак тив не кон та ми на ци је љу ди, жи во ти ња, во де, ва зду ха, зе-
мљи шта, по љо при вред них по вр ши на за се ја них по љо при вред ним 
кул ту ра ма, угро же ност пре ко гра нич ним ефек том, уоби ча је не вр сте 
не сре ћа ко је се до га ђа ју (са ис пу шта њем у ат мос фе ру, ис пу шта њем 
у по вр шин ске во де, во до то ко ве, је зе ра, ис пу шта ње у тло, од но сно у 
под зем не во де, као и при су ство ра ди о ак тив ног от па да); по што ва ње 
пред ви ђе них ме ра за шти те у ур ба ни стич ким пла но ви ма и гра ђе њу; 
мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти и др.

13) Опа сност од те ро ри стич ког на па да по сма тра се кроз 
про це ну по сле ди ца од те ро ри зма. Из ра ђу је се на ни воу Ре пу бли ке 
Ср би је и са став ни је део Про це не угро же но сти од еле мен тар них и 
дру гих не по го да. Из ра ђу ју је над ле жне слу жбе без бед но сти у са-
рад њи са Ми ни стар ством од бра не и Ми ни стар ством уну тра шњих 
по сло ва. Овај део Про це не има ће озна ку по вер љи во сти и не ће би-
ти јав но до сту пан. На осно ву из ра ђе не Про це не ра ди ће се План 
от кла ња ња по сле ди ца од те ро ри стич ког на па да.

2. Смер ни це за из ра ду сце на ри ја
Из ра да Сце на ри ја за би ло ко ју опа сност, пред ста вља про цес 

ко ји оку пља (об је ди њу је) све струч не ре сур се из од ре ђе них обла-
сти, ко ји сво јим ан га жо ва њем да ју струч ни до при нос на из ра ди 
ква ли тет ног и објек тив ног Сце на ри ја.

Ана лог но на ци о нал ном ни воу, вр ши се ода бир сце на ри ја и за 
по кра јин ски ни во, као и за ни во је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Иза бра ни сце на рио мо ра би ти при ка зан на кар та ма (кар те 
из ло же но сти ста нов ни штва и око ли не, имо ви не, кри тич не ин фра-
струк ту ре, при вред них обје ка та и за шти ће них под руч ја).

Сценариo пред ста вља опис:
1) не же ље них до га ђа ја (јед ног или ви ше по ве за них до га ђа ја 

раз ли чи тог ка рак те ра) за сва ку опа сност, а ко ји има по сле ди це на 
жи вот и здра вље љу ди, еко но ми ју/еко ло ги ју, дру штве ну ста бил ност;

2) све га што во ди ка на ста ја њу, од но сно узро ку је опи са не не-
же ље не до га ђа је, а са сто ји се од свих рад њи и зби ва ња пре и по сле 
на стан ка не же ље ног до га ђа ја;

3) окол но сти у ко ји ма не же ље ни до га ђа ји на ста ју, сте пе на ра-
њи во сти и от пор но сти ста нов ни штва, обје ка та и дру гих са др жа ја у 
про сто ру или дру штву у раз ме ра ма ре ле вант ним за раз ма тра ње им-
пли ка ци ја до га ђа ја за жи вот и здра вље љу ди, као и око ли ну, имо ви-
ну, еко но ми ју (при вре ду)/еко ло ги ју и дру штве ну ста бил ност;

4) по сле ди ца не же ље ног до га ђа ја с де таљ ним опи сом сва ке 
по сле ди це;

5) сце на ри ји за при вред на дру штва, дру га прав на ли ца, по-
себ не ор га ни за ци је и ор га не др жав не упра ве, мо ра ју да од го ва ра ју 
сло же но сти и на ме ни обје ка та, по стро је ња, сло же но сти и опа сно-
сти про из вод них про це са, сте пе ну опа сних ак тив но сти при вред-
ног дру штва и дру гог прав ног ли ца и мо гу ћим по сле ди ца ма.

Сценариo се из ра ђу је за две вр сте до га ђа ја, и то: 
1) највероватнијинежељенидогађај
2) нежељенидогађаjсанајтежиммогућимпоследицама.
Нај ве ро ват ни ји не же ље ни до га ђај је до га ђај за ко ји се по-

у зда но зна да се че сто ја вља, за тим да усло ви у ко ји ма на ста је 
по го ду ју ње го вој по ја ви и да је ре ал но оче ки ва ти да мо же на од-
ре ђе ном про сто ру угро зи ти жи во те и здра вље љу ди и на пра ви ти 
ма те ри јал не ште те.

Не же ље ни догађаj са нај те жим мо гу ћим по сле ди ца ма је до-
га ђај ко ји се рет ко по ја вљу је на од ре ђе ном про сто ру, а у слу ча ју 
ње го вог на стан ка има та кав ин тен зи тет чи је по сле ди це су ка та-
стро фал не за све шти ће не вред но сти.

Сце на рио мо ра за до во ља ва ти сле де ће усло ве: 
1) би ти ве ро ва тан, пот кре пљен чи ње ни ца ма, од но сно опи са ти 

не же ље не до га ђа је уну тар опа сно сти, ко ји се ствар но мо гу до го ди ти;
2) опи си ва ти по сле ди це не же ље них до га ђа ја уну тар по је ди-

них опа сно сти, ко ји има ју ути цај на ми ни мал но две шти ће не вред-
но сти (Та бе ла 2);

3) би ти из ра ђен до след но и мо же ва ри ра ти у те жи ни и то у 
ра спо ну од ре ал ног до нај го рег мо гу ћег до га ђа ја пре ма те жи ни 
по сле ди ца;

4) би ти по ста вљен у вре ме и усло ве ко ји од го ва ра ју ре ал ној 
си ту а ци ји;

5) опи си ва ти мо гу ће до га ђа је то ли ко де таљ но ко ли ко је по-
треб но ка ко би се на осно ву сце на ри ја спро во ди ло ре ал но по сту-
па ње са ри зи ком (трет ман ри зи ка);

6) узе ти у об зир по сто је ћи за ко но дав ни оквир као и по треб не 
про ме не ра ди сма ње ња ри зи ка;

7) узе ти у об зир ста ње и ка па ци те те си сте ма за шти те и спа-
са ва ња (си стем ра ног упо зо ра ва ња, опе ра тив не сна ге, спо соб ност 
су бје ка та од по себ ног зна ча ја за за шти ту и спа са ва ње и др.).

Пред у сло ви за из бор сце на ри ја су: 
1) ве ро ват но ћа до га ђа ја и 
2) раз ме ра/те жи не по сле ди ца.
Оба ве зни са др жај сце на ри ја при ка зан је у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. Са др жај сце на ри ја 
Па ра ме тар Оп шта пи та ња
Рад на гру па
Опасност

• На зив опа сно сти
• Са став рад не гру пе
• Опис опасности

По ја вљи ва ње • Ме сто до га ђа ја?
Про стор на ди мен зи ја • За хва ће на по вр ши на?
Ин тен зи тет • Ин тен зи тет до га ђа ја?
Вре ме • Вре ме по ја вљи ва ња? (до ба да на, дан, ме сец и 

го ди на)
• Узрок уколико је познат?
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Ток • Вре мен ски ток раз во ја до га ђа ја и шта је об у хва-

ће но?
Тра ја ње • Тра ја ње и на ве сти ди рект ни ути цај на шти ће не 

вред но сти?
Ра на на ја ва • Да ли је до га ђај оче ки ван?
При пре мље ност • Да ли је ста нов ни штво при пре мље но?

• Да ли су државни органи припремљени за одго-
вор на догађај?

Ути цај • Ко је су шти ће не вред но сти по го ђе не и ко је су 
по сле ди це?
• Број угро же ног ста нов ни штва у за хва ће ној зо ни?
• Утицај на критичну инфраструктуру?

Ге не ри са ње дру гих опа сно сти  • Мул ти ри зик
Ре фе рент ни ин ци ден ти • Да ли је у про шло сти би ло слич них до га ђа ја и 

ка да? (ве ро ват но ћа и по сле ди це)
Ин фор ми са ње јав но сти  • Да ли по сто ји пра во вре ме но и пре ци зно ин фор-

ми са ње јав но сти?
Бу ду ће ин фор ма ци је  • Шта је још ва жно за сце на рио, а ни је об у хва-

ће но?

На по ме на: при ли ком из ра де сце на ри ја ко ји се од но си на нај-
ве ро ват ни ји не же ље ни до га ђај и догађаj с нај го рим мо гу ћим по-
сле ди ца ма, узе ти у об зир по сто ја ње мул ти ри зи ка.

3. Смер ни це за из ра ду про це не
3.1. Шти ће не вред но сти
Про це на је скуп про це на ри зи ка из ра же них у сце на ри ји-

ма уте ме ље ним на опа сно сти ма ко је мо гу иза зва ти по сле ди це на 
те ри то ри ји или де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. Про це ном се 
иден ти фи ку ју из во ри мо гу ћег угро жа ва ња, са гле да ва ју мо гу ће 
по сле ди це, по тре бе и мо гућ но сти спро во ђе ња ме ра и за да та ка за-
шти те и спа са ва ња од еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа у 
од но су на шти ће не вред но сти дру штва (Та бе ла 2).

Про це ном се де фи ни шу вред но сти ути ца ја свих опа сно сти 
по себ но на сва ку од сле де ћих шти ће них вред но сти:

– Жи вот и здра вље љу ди;
– Еко но ми ја/еко ло ги ја;
– Дру штве на ста бил ност.
По сле ди це по сва ку од шти ће них вред но сти про це њу ју се 

пре ма од ре ђе ним кри те ри ју ми ма, ко ји су де фи ни са ни и раз ра ђе ни 
у окви ру ове ме то до ло ги је.

Та бе ла 2. Шти ће не вред но сти
Штићене вредности Критеријуми

Жи вот и здра вље љу ди
Уку пан број љу ди за хва ће них не ким про це сом (мр тви, 
по вре ђе ни, обо ле ли, ева ку и са ни, ра се ље ни- оста ли без 
ста на/ку ће, збри ну ти и скло ње ни)

Еко но ми ја/еко ло ги ја Укупна материјална штета

Друштвена стабилност

1. Укуп на ма те ри јал на ште та на објек ти ма и ин фра-
струк ту ри од по себ ног зна ча ја (кри тич ној ин фра струк-
ту ри);
2. Укупна материјална штета на установама/грађевина-
ма јавног друштвеног значаја

2.2. Про це на ве ро ват но ће
Три су раз ли чи та при сту па у про це њи ва њу ве ро ват но ће до-

га ђа ја:
а) струч на про це на (Ква ли та тив но), 
б) прог но зе ве ро ват но ће (Ве ро ват но ћа) 
ц) ко ри шће ње по да та ка о про шлим до га ђа ји ма (Уче ста лост).
Из бор јед ног од на ве де них при сту па за ви си од рас по ло жи во-

сти прет ход них за пи са, по да та ка, ре сур са и струч ња ка. 
Ра спон ве ро ват но ће мо ра да бу де ре ле ван тан за про у ча ва но 

под руч је и иза бра ну вр сту опа сно сти. 
Ве ро ват но ћа се од но си на до га ђај са штет ном по сле ди цом.

Та бе ла 3. Та бе ла за ис ка зи ва ње ве ро ват но ће
Ка те го ри ја Ве ро ват но ћа или уче ста лост

(а) Ква ли та
тив но 

(б) Ве ро ват
но ћа

(ц) Уче ста лост Ода 
бра но

1 За не мар љи ва < 1 % 1 до га ђај у 100 го ди на 
и ре ђе

2 Ма ла 1 - 5 % 1 до га ђај у 20 до 100 
го ди на

3 Сред ња 6 - 50 % 1 до га ђај у 2 до 20 го ди на
4 Ве ли ка 51- 98 % 1 до га ђај у 1 до 2 го ди не
5 Из ра зи то ве ли ка > 98 % 1 до га ђај го ди шње или 

че шће

2.3. Про це на по сле ди ца
По сле ди це пред ста вља ју ефе кат штет ног до га ђа ја по жи вот 

и здра вље љу ди, еко но ми ју/еко ло ги ју и дру штве ну ста бил ност, а 
ма ни фе сту ју се кроз ве ли чи ну гу бит ка (ште ту). 

Та бе ла 4. Та бе ла за ис ка зи ва ње по сле ди ца по жи вот и здра вље љу ди
По сле ди це по жи вот и здра вље љу ди

Ка те го ри ја Ве ли чи на по сле ди ца Кри те ри јум Ода бра но
1 Ми ни мал на <50
2 Ма ла 50-200
3 Уме ре на 201-500
4 Озбиљ на 501-1500
5 Ка та стро фал на >1500

На по ме на: 
Укупан број људи захваћених неком опасношћу (мртви, повређени, оболели, еваку-
исани, расељени  – остали без стана/куће, збринути и склоњени). 

Та бе ла 5. Та бе ла за ис ка зи ва ње по сле ди ца по еко но ми ју/еко ло ги ју 
По сле ди це по еко но ми ју/еко ло ги ју

Ка те го ри ја Ве ли чи на по сле ди ца Кри те ри јум Ода бра но
1 Ми ни мал на чи ји из нос пре ла зи 1% бу џе та 
2 Ма ла чи ји из нос пре ла зи 3% бу џе та 
3 Уме ре на чи ји из нос пре ла зи 5% бу џе та
4 Озбиљ на чи ји из нос пре ла зи 10% бу џе та
5 Ка та стро фал на чи ји из нос пре ла зи 15% бу џе та

На по ме на:
Укуп ни тро шко ви пред ста вља ју: тро шко ве ле че ња или здрав стве ног збри ња ва ња, не-
по сред них или ду го роч них хит них ме ра, тро шко ве об но ве згра да, јав ног пре во за и ин-
фра струк ту ре, ма те ри јал них до ба ра, кул тур не ба шти не, тро шко ве еко ло шке об но ве, 
тро шко ве пре ки да при вред них ак тив но сти, вред но сти ис пла ће них пре ми ја оси гу ра ња.
 – На на ци о нал ном ни воу по сле ди це по еко но ми ју/еко ло ги ју, од ре ђу ју се у од но су 
на бу џет Ре пу бли ке Ср би је.
 – На ни воу ауто ном них по кра ји на и ло кал них са мо у пра ва, по сле ди це по еко но ми ју/
еко ло ги ју, од ре ђу ју се у од но су на бу џет ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал-
них са мо у пра ва.
 – Последице за привредна друштва и друга правна лица се изражавају збиром вред-
ности основних средстава и обртног капитала и израчунавају се процентуално у 
складу са горе наведеним категоријама.

Та бе ла 6а.  Та бе ле за ис ка зи ва ње по сле ди ца по дру штве ну  
ста бил ност  – укуп на ма те ри јал на ште та на кри тич ној 
ин фра струк ту ри

По сле ди це по дру штве ну ста бил ност – укуп на ма те ри јал на ште та  
на кри тич ној ин фра струк ту ри

Ка те го
ри ја

Ве ли чи на по сле ди ца Кри те ри јум Ода бра но

1 Ми ни мал на <1% бу џе та
2 Ма ла 1-3% бу џе та
3 Уме ре на 3-5% бу џе та
4 Озбиљ на 5-10% бу џе та
5 Ка та стро фал на >10% бу џе та

На по ме на:
 – На на ци о нал ном ни воу по сле ди це по дру штве ну ста бил ност чи не укуп ну ма те ри јал ну 
ште ту на кри тич ној ин фра струк ту ри и од ре ђу ју се у од но су на бу џет Ре пу бли ке Ср би је.
 – На нивоу аутономних покрајина и локалних самоуправа, последице по друштвену 
стабилност чине укупну материјалну штету на критичној инфраструктури и одређују 
се у односу на буџет аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа.

Та бе ла 6б.  Та бе ле за ис ка зи ва ње по сле ди ца по дру штве ну  
ста бил ност  – укуп на ма те ри јал на ште та  
на уста но ва ма/гра ђе ви на ма јав ног дру штве ног зна ча ја

По сле ди це по дру штве ну ста бил ностукуп на ма те ри јал на ште та  
на уста но ва ма/гра ђе ви на ма јав ног дру штве ног зна ча ја 

Ка те го ри ја Ве ли чи на по сле ди ца Кри те ри јум Ода бра но
1 Ми ни мал на <0.5% бу џе та
2 Ма ла 0.5-1% бу џе та
3 Уме ре на 1-3% бу џе та
4 Озбиљ на 3-5% бу џе та
5 Ка та стро фал на >5% бу џе та

Укуп на ма те ри јал на ште та на уста но ва ма/гра ђе ви на ма јав ног дру штве ног зна ча ја, 
од ре ђу је се на осно ву по да та ка о вред но сти имо ви не до би је них од Ре пу блич ке ди-
рек ци је за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је.
На по ме на:
· – На на ци о нал ном ни воу по сле ди це по дру штве ну ста бил ност чи не укуп ну ма те-
ри јал ну ште ту на уста но ва ма/гра ђе ви на ма јав ног дру штве ног зна ча ја и од ре ђу ју се 
у од но су на бу џет Ре пу бли ке Ср би је.
 – На нивоу аутономних покрајина и локалних самоуправа, последице по друштве-
ну стабилност чине укупну материјалну штету на установама/грађевинама јавног 
друштвеног значаја и одређују се у односу на буџет аутономних покрајина и једи-
ница локалних самоуправа.
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3.4. Ниво ризика

Табела 7. Нивои и прихватљивост ризика 

У овој фази, крај њи ко ри сни ци тре ба да од лу че шта за њих 
пред ста вља ве о ма ви сок, ви сок, уме ре ни или ни зак ри зик. 

Свр ха вред но ва ња ри зи ка је при пре ма oснове за од лу чи ва ње о 
ва жно сти по је ди них ри зи ка, од но сно да ли ће се спе ци фич ни ри зик 
при хва ти ти или ће се пред у зи ма ти од ре ђе не ме ре ка ко би се ума њио.

На кон из вр ше не ана ли зе ри зи ка (раз у ме ва ње при ро де ри зи ка 
и од ре ђи ва ња ни воа ри зи ка), сле ди ева лу а ци ја ри зи ка. 

3.5. Из ра да ма три ца
Ре зул та ти сце на ри ја (по сле ди це и ве ро ват но ћа) ком би ну ју се 

у ма три ци ри зи ка. Ма три ца ри зи ка са сто ји се од две осе, осе по-
сле ди ца и осе ве ро ват но ће. Сва ка оса има пет вред но сти, што да је 
ма три цу од 25 по ља. 

На ве де них 25 по ља де ли се у че ти ри ка те го ри је ри зи ка: ни-
зак, уме ре ни, ви сок и ве о ма ви сок ри зик.
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На по ме на: Уку пан ри зик од ре ђу је се сред њом вред но шћу 

свих вред но сти ри зи ка у од но су на жи вот и здра вље љу ди-ма три ца 
1, еко но ми ју/еко ло ги ју-ма три ца 2, дру штве ну ста бил ност-ма три ца 
3. (При мер: уко ли ко је до би је на сред ња вред ност 4,4 ни во ри зи ка 
је 4, а уко ли ко је до би је на сред ња вред ност 4,5 ни во ри зи ка је 5).

3.6. Од ре ђи ва ње ком би на ци је ри зи ка – мул ти ри зик
У про це су про це не ри зи ка, узи ма се у об зир мо гућ ност да 

по је ди не опа сно сти не ути чу са мо стал но на шти ће не вред но сти.
Ако се у про це су про це не ри зи ка уочи да би ло ко ја по је ди-

нач на опа сност има ве ћу ве ро ват но ћу де ша ва ња или мо гу ће по-
сле ди це по шти ће не вред но сти и да мо же до ћи до мул ти пли ка ци-
је штет них до га ђа ја, од но сно по ве ћа ња ко нач них по сле ди ца, због 
ком би на ци је по тен ци јал них опа сно сти, при сту па се при о ри тет ном 
тре ти ра њу та квог ри зи ка, ан га жу ју ћи све по треб не ре сур се.

Мул ти ри зик пред ста вља ком би на ци ју две или ви ше по тен ци-
јал них опа сно сти, уко ли ко: 

1. се де ша ва ју у исто вре ме или се де ша ва ју уза стоп но, 
2. за ви се јед на од дру ге или за то што их узро ку је исти до га ђај 

или до га ђај по кре тач/оки дач, 
3. пред ста вља ју прет њу истим еле мен ти ма (по вре ди вим/из-

ло же ним еле мен ти ма) без хро но ло шке ко ин ци ден ци је. 
Исто вре ме не по тен ци јал не опа сно сти се та ко ђе на зи ва ју и 

про прат ни до га ђа ји, ру ши лач ки ефек ти, до ми но ефек ти или ефе-
кат во до па да. 

Например,земљотресможеизазватиексплозијугасовода,
индустријскиакцидентможеизазватипожар.

За то са гле да ва ње мул ти ри зи ка раз ма тра ме ђу за ви сност не ко-
ли ко по тен ци јал них опа сно сти и ри зи ка.

Би ло ко ји до га ђај или по тен ци јал на опа сност мо же по кре ну ти 
ве ћи број сле де ћих по тен ци јал них опа сно сти, од ко јих се сва ка мо-
же по себ но раз ма тра ти. Ве ро ват но ћа по ја ве сва ког од тих до га ђа ја 
је, на рав но, уско по ве за на са ве ро ват но ћом ја вља ња на ред ног до-
га ђа ја или прет ход ног до га ђа ја по кре та ча. Про це на по сле ди ца за то 
мо ра да узме у об зир ку му ла тив ни ути цај свих раз ли чи тих ути ца ја 
ко ји се ја вља ју исто вре ме но или не по сред но је дан за дру гим.

Та ко ђе, тре ба узе ти у раз ма тра ње раз ли чи те опа сно сти, ко је 
се не ће ја ви ти исто вре ме но, али ипак ути чу на шти ће не вред но сти.

Та кви при сту пи мул ти ри зи ци ма су ва жни у свим ге о граф-
ским обла сти ма под ло жним не га тив ним по сле ди ца ма од не ко ли ко 
ти по ва по тен ци јал них опа сно сти. У овој си ту а ци ји, фо ку си ра ње 
ис кљу чи во на ути цај са мо јед не кон крет не по тен ци јал не опа сно-
сти мо гло би чак ре зул ти ра ти по ве ћа њем по вре ди во сти у по гле ду 
не ког дру гог ти па по тен ци јал не опа сно сти. 

Сва ка про це на ри зи ка мо ра да укљу чи мо гу ћа по ја ча ња по-
сле ди ца услед ин тер ак ци је са дру гим по тен ци јал ним опа сно сти-
ма. Је дан ри зик се мо же по ве ћа ти као по сле ди ца ја вља ња дру ге 
по тен ци јал не опа сно сти, или за то што је не ка дру га вр ста до га ђа ја 
зна чај но из ме ни ла по вре ди вост си сте ма. 

Основ на смер ни ца за из во ђе ње за кљу ча ка по пи та њу ути ца-
ја мул ти ри зи ка, тре ба да бу де ути цај по тен ци јал них опа сно сти на 
шти ће не вред но сти, сва ке по је ди нач не опа сно сти, а за тим и раз ма-
тра ње за јед нич ког ути ца ја. 

3.7. Трет ман ри зи ка
Трет ма ном не при хва тљи вих ри зи ка, од но сно пред у зи ма њем 

ра зно вр сних план ских ме ра, ре ду ку је се ни во ри зи ка на при хва-
тљив ни во.Tретман ри зи ка, на чел но са др жи: ри зик, ак тив ност, 
но си о ца ак тив но сти, вре ме ре а ли за ци је, са рад ни ке у ре а ли за ци ји 
ак тив но сти, вре ме и на чин из ве шта ва ња.

Ра ди сма њи ва ња ни воа ри зи ка од деј ства не га тив них по сле ди-
ца, иден ти фи ко ва не по тен ци јал не опа сно сти или ком би на ци ја опа-
сно сти, пред у зи ма ју се ме ре из обла сти пре вен ти ве и ре а го ва ња:

1. пре вен ти ва
1.1. стра те ги је, нор ма тив ног уре ђе ња, пла но ва
1.2. си сте ма за ра ну на ја ву 
1.3. про стор ног пла ни ра ња и ле га ли за ци је обје ка та 
2. ре а го ва ње 
2.1. ста ња спрем но сти ка па ци те та за ре а го ва ње
2.2. спрем но сти ка па ци те та ва тро га сно-спа си лач ких је ди ни ца
2.3. спрем но сти ка па ци те та је ди ни ца ци вил не за шти те
2.4. ба зе по да та ка и под ло га за по тре бе пла ни ра ња ци вил не 

за шти те
2.5. спо соб ност су бје ка та од по себ ног зна ча ја за за шти ту и 

спа са ва ње
2.6. ста ње мо бил но сти ве зе

Све ре ле вант не ин фор ма ци је у ве зи про це не ри зи ка еви ден-
ти ра ју се, ра ди ства ра ња ба за по да та ка о ри зи ци ма у Та бе ли 8.

Та бе ла 8. Ка рак те ри сти ке по тен ци јал не опа сно сти

Ка рак те ри сти ке по тен ци јал не опа сно сти

Су бје кат: ________________________________________________

У овом при ло гу да те су ка рак те ри сти ке опа сно сти по ко ји-
ма су бје кат опи су је иден ти фи ко ва ну по тен ци јал ну опа сност ра ди 
ар хи ви ра ња и ства ра ња ба зе по да та ка о опа сно сти ма и ри зи ци ма.

Р. бр. Ка рак те ри сти ка по тен ци јал не 
опа сно сти

По тен ци јал на опа сност
КОНКРЕТАН НАЗИВ 

ОПАСНОСТИ При мед ба

1 2 3 4 5

1.

Почетно 
стање

Време идентифика-
ције   

2.
Субјекат, организа-

ција/ организациони 
део

  

3. Макролокација   
4. Микролокација   

5. Угрожене штићене 
вредности   

6. Ангажоване снаге   

7. Предузете почетне 
мере   

8. Процењене последице 
по штићене вредности   

9. Постојеће мере 
заштите   

10.

Завршно 
стање

Време изложености 
опасности   

11. Ниво ризика   

12. Погођене штићене 
вредности   

13. Последице по штиће-
не вредности   

14. Предузете мере   

15. Ефекат предузетих 
мера   

16. Интеракција са дру-
гим опасностима   

Упут ство за по пу ња ва ње и во ђе ње 
А. Ко ло на 4: Иден ти фи ко ва на опа сност/КОН КРЕ ТАН НА-

ЗИВ ОПА СНО СТИ  – ПРЕТ ЊЕ: Ко ри сте ћи зах те ве ме то до ло ги је 
за иден ти фи ка ци ју по тен ци јал них опа сно сти, упи са ти та чан на зив; 
нпр: Зе мљо трес/Мо гућ ност ге не ри са ња дру гих опа сно сти/по пла ва.

Б. Ко ло на 5: При мед ба: Упи са ти све што је бит но (пре ма ми шље-
њу ли ца овла шће ног за про це ну ри зи ка) за по је ди ну ка рак те ри сти ку.

Ц. Ко ло на 3: Ка рак те ри сти ка по тен ци јал не опа сно сти-прет ње:
1. Вре ме иден ти фи ка ци је: упи са ти тач но вре ме, дан, ме сец 

и го ди ну.
2. Ор га ни за ци ја/ор га ни за ци о ни део: на зив и де лат ност су-

бјек та и ор га ни за ци о них де ло ва, ко ји су зна чај но из ло же ни по сле-
ди ца ма де ло ва ња опа сно сти.

3. Ма кро ло ка ци ја: опи са ти ши ру око ли ну су бјек та, са свим 
де та љи ма ко ји су по ве за ни са опа сно шћу.

4. Ми кро ло ка ци ја: опи са ти ужу око ли ну су бјек та, (и уну тра-
шњи део ло ка ци је) са свим де та љи ма ко ји су по ве за ни са опа сно шћу.

5. Угро же не шти ће не вред но сти: пре ма при ло гу Б опи са ти 
на чин де ло ва ња по сле ди ца опа сно сти на шти ће не вред но сти.

6. Ан га жо ва не сна ге: на ве сти пре ци зно број љу ди и тех нич-
ких сред ста ва ан га жо ва них на трет ма ну иден ти фи ко ва не опа сно-
сти, на ве сти и дру ге ре сур се ко ји су ан га жо ва ни (објек ти, за ин те-
ре со ва не стра не и сл.).

7. Пред у зе те по чет не ме ре: опи са ти све ме ре ко је је до не ло 
ру ко вод ство или ли це овла шће но за про це ну ри зи ка, опи са ти све 
ме ре ко је су има ле по зи ти ван и не га ти ван ефе кат.

8. Про це ње не по сле ди це по шти ће не вред но сти: на ве сти ре-
зул тат пре ли ми нар не ана ли зе по тен ци јал них опа сно сти ко ји се од-
но си на по сле ди це по шти ће не вред но сти. На ве сти про це не за све 
шти ће не вред но сти.
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9. По сто је ће ме ре за шти те: на ве сти ко је ме ре за шти те су би-
ле ак ту ел не у мо мен ту оства ри ва ња ефе ка та опа сно сти-прет ње по 
шти ће не вред но сти, ли це од го вор но за им пле мен та ци ју и ре а ли за-
ци ју ме ра, ефе кат ме ра.

10. Вре ме из ло же но сти опа сно сти-прет њи: из ра же но у вре-
мен ским је ди ни ца ма, на ве сти ко ли ко су шти ће не вред но сти, по-
на о соб, би ле из ло же не опа сно сти, од мо мен та ка да је опа сност 
оства ри ла од ре ђе не ефек те по шти ће не вред но сти.

11. Ни во ри зи ка: из обра сца за про це ну ри зи ка, на ве сти из ра-
чу на ти ни во ри зи ка, до би јен пре ма овој ме то до ло ги ји. На ве сти и 
ве ли чи ну ве ро ват но ће и по сле ди ца ко је од ре ђу ју ри зик.

12. По го ђе не шти ће не вред но сти: на осно ву ана ли зе ри зи ка 
на ве сти ко је су шти ће не вред но сти по го ђе не иден ти фи ко ва ним 
опа сно сти ма, опи са ти ефе кат де ло ва ња опа сно сти.

13. По сле ди це по шти ће не вред но сти: на ве сти ефе кат штет-
ног до га ђа ја по шти ће не вред но сти.

14. Пред у зе те ме ре: на ве сти са мо ме ре ко је су пред у зи ма не, 
по себ но на ве сти ме ре ко је су има ле на ро чи то по зи ти ван или не га-
ти ван ефе кат.

15.Ефе кат пред у зе тих ме ра: на ве сти ка ко су пред у зе те ме ре 
за трет ман ри зи ка де ло ва ле на ште тан до га ђај, на ве сти и по зи тив-
не и не га тив не ефек те.

16. Ин тер ак ци ја са дру гим опа сно сти ма: на ве сти слу ча је ве 
ка да је јед на опа сност узро ко ва ла јед ну или ви ше дру гих (нпр,екс
плозијајеизазвалапожарнавишелокација),опи са ти ге не ри са ње 
сва ке опа сно сти по себ но, са свим де та љи ма.

При мед ба: упи са ти све што је нео п ход но да би се по тен ци-
јал на опа сност што пре ци зни је опи са ла.

На по ме на: За све оста ле опа сно сти, су бје кат или ор га ни за ци-
ја ко ја вр ши про це ну ри зи ка тре ба да до пу ња ва ли сту са ка рак те-
ри сти ка ма по је ди них по тен ци јал них опа сно сти.

3.8. Из ра да ка ра та ри зи ка
За по тре бе Про це не из ра ђу ју се кар те ри зи ка. Кар те ри зи ка су 

ва жан алат за при ка зи ва ње ри зи ка на це лом под руч ју, ка ко за сва-
ки по је ди ни ри зик, та ко и за све у куп ни ри зик. Кар те по ма жу свим 
уче сни ци ма укљу че ним у рад на Про це ни, олак ша ва ју пре зен та ци ју 
ре зул та та ма три ца ри зи ка и раз у ме ва ње ни воа ри зи ка, као и ви зу-
е ли за ци ју ста ња ри зи ка, за по тре бе до но ше ња аде кват них од лу ка.

На чи не из ра де, ме ри ла и оста ле еле мен те по треб не за из ра ду ка-
ра та уну тар ге о граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма ко ор ди ни ра Сек тор 
за ван ред не си ту а ци је у скла ду с по тре ба ма сва ког по је ди ног ри зи ка.

Кроз кар те ри зи ка при ка зу је се про стор и про стор ни рас-
по ред шти ће них вред но сти, из во ри ри зи ка, зо не рас про сти ра ња, 
објек ти за за шти ту и спа са ва ње, објек ти ко ји мо гу да иза зо ву ри-
зик и мул ти ри зик, по ло жај су сед них др жа ва са кри тич ном ин фра-
струк ту ром, рас по ред сна га за за шти ту и спа са ва ње, итд.

За при каз на ве де них са др жа ја, по треб но је ко ри сти ти сле де-
ће пре глед не то по граф ске кар те као и мо гућ ност ди ги тал них пре-
глед но-то по граф ских ка ра та (ДПТК):

 – ни во Ре пу бли ке: ПТК 1:300 000 или ПТК 1:500 000
 – ни во по кра ји не: ПТК 1:300 000
 – ни во оп шти не: ТК 1:50 000 или ТК 1:100 000.
Сви ни вои мо гу да ко ри сте кар те ТК 1:25 000 и ТК 1:50 000 

ра ди де таљ ни јег при ка зи ва ња по је ди них са др жа ја. За рад и озна-
ча ва ње са др жа ја на кар та ма по треб но је ко ри сти ти оп ште при хва-
ће не и про пи си ма од ре ђе не то по граф ске и дру ге зна ко ве (др жав ни 
ко ор ди нат ни си стем).

По ред то по граф ских ка ра та, ра ди при ка зи ва ња спе ци фич-
них са др жа ја, мо гу се ко ри сти ти и те мат ске кар те, ко је се на ла зе 
у упо тре би спе ци ја ли зо ва них ор га ни за ци ја (хи дро ме те о ро ло шке, 
се и змич ке, и сл).

За озна ча ва ње по је ди них по тен ци јал них опа сно сти на кар та-
ма ри зи ка, ко ри сти ти озна ке и скра ће ни це да те у та бе ли 9.
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Та бе ла 9. Основ ни зна ко ви
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Ре зи ме
За вр шет ком про це са из ра де про це не ри зи ка, као и об ра де свих сце на ри ја и из ра жа ва ња ре зул та та, до би ја се мо гућ ност упо ре ђе ња 

ре зул та та и њи хо вог при ка зи ва ња у за јед нич ким ма три ца ма. 
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У од но су на сва ки ри зик на пра ви ти пре глед мо гућ но сти уна-

пре ђе ња ста ња из обла сти: 
1. пре вен ти ве
1.1. стра те ги је, нор ма тив ног уре ђе ња, пла но ва
1.2. си сте ма за ра ну на ја ву 
1.3. про стор ног пла ни ра ња и ле га ли за ци је обје ка та 
2. ре а го ва ња 
2.1. ста ња спрем но сти ка па ци те та за ре а го ва ње
2.2. спрем но сти ка па ци те та ва тро га сно-спа си лач ких је ди ни ца
2.3. спрем но сти ка па ци те та је ди ни ца ци вил не за шти те
2.4. ба зе по да та ка и под ло га за по тре бе пла ни ра ња ци вил не 

за шти те
2.5. спо соб ност су бје ка та од по себ ног зна ча ја за за шти ту и 

спа са ва ње
2.6. ста ње мо бил но сти ве зе

ДЕО II 
ПЛА НО ВИ ЗА ШТИ ТЕ И СПА СА ВА ЊА

Увод не на по ме не за из ра ду пла но ва за шти те и спа са ва ња
План за шти те и спа са ва ња је основ ни план ски до ку мент на 

осно ву ко га се су бјек ти за шти те и спа са ва ња ор га ни зу ју, при пре-
ма ју и уче ству ју у из вр ша ва њу ме ра и за да та ка за шти те и спа са ва-
ња угро же ног ста нов ни штва, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра и 
жи вот не сре ди не.

Циљ из ра де пла но ва је утвр ђи ва ње за да та ка су бјек ти ма за-
шти те и спа са ва ња, план ско и ор га ни зо ва но ан га жо ва ње ка па ци те-
та, ускла ђи ва ње ак тив но сти у спро во ђе њу ме ра и за да та ка за шти-
те и спа са ва ња.

Пла но ви за шти те и спа са ва ња се из ра ђу ју у скла ду са За ко-
ном о ван ред ним си ту а ци ја ма, Уред бом о са др жа ју и на чи ну из ра-
де про це не угро же но сти и пла но ва за шти те и спа са ва ња, и овом 
ме то до ло ги јом. 

Пла но ви су за сно ва ни на про це на ма угро же но сти и на про це-
на ма рас по ло жи вих ка па ци те та и мо гућ но сти за за шти ту и спа са-
ва ње, на свим ни во и ма.

Са др жај:
На ци о нал ни план и пла но ви за шти те и спа са ва ња у ван ред-

ним си ту а ци ја ма ауто ном них по кра ји на, управ них окру га, гра да 
Бе о гра да и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве су са ста вље ни од сле де-
ћих план ских до ку ме на та: 

1) План осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз-
бу њи ва ња;

2) План при прав но сти-спрем но сти за де ло ва ње у ван ред ним 
си ту а ци ја ма;

3) План мо би ли за ци је-ак ти ви ра ња сна га за шти те и спа са ва ња; 
4) План за шти те и спа са ва ња по вр ста ма опа сно сти; 
5) План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те;
6) План упо тре бе сна га за шти те и спа са ва ња;
7) План ин фор ми са ња јав но сти;
8) План убла жа ва ња и от кла ња ња по сле ди ца еле мен тар них 

не по го да и дру гих не сре ћа.
По ред из ра де пла на, ор га ни ауто ном не по кра ји не, гра да 

Бе о гра да и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пла ни ра ју за шти ту и 
спа са ва ње за по сле них и ли ца ко ја се у тре нут ку еле мен тар не не-
по го де и дру ге не сре ће за тек ну у тим ор га ни ма. У свр ху на ве де-
ног, пре вас ход но се пла ни ра ју сле де ће ме ре: уз бу њи ва ње, ева ку а-
ци ја, за шти та од по жа ра и пру жа ње пр ве по мо ћи.

План за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма 
при вред них дру шта ва и дру гих прав них ли ца ко ји ма је од ре
ђен за да так у за шти ти и спа са ва њу (овла шће на и оспо со бље на 
прав на ли ца) са др жи:

1) План осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз-
бу њи ва ња  – из ра ђу ју при вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја 
су пре ма За ко ну о ван ред ним си ту а ци ја ма ду жна да обез бе де бла-
го вре ме но осма тра ње, ра но упо зо ра ва ње, оба ве шта ва ње и уз бу њи-
ва ње ста нов ни штва о опа сно сти ма (елек тро при вре да, во до при вре-
да, ме те о ро ло ги ја, се и змо ло ги ја и дру ги);

2) План при прав но сти  – спрем но сти за де ло ва ње у ван ред-
ним си ту а ци ја ма (за це ло при вред но дру штво или са мо за ор га-
ни за ци о не це ли не ко је су но си о ци из вр ше ња за да та ка у обла сти 
за шти те и спа са ва ња до би је них од над ле жних шта бо ва за ван ред-
не си ту а ци је);

3) План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те  – из ра ђу је се за по-
тре бе за по сле них и ко ри сни ке услу га прав них ли ца и под ра зу ме ва: 
уз бу њи ва ње, ева ку а ци ју, скла ња ње, збри ња ва ње угро же них и на-
стра да лих, пр ву по моћ, за шти ту од по жа ра, и дру ге ме ре и за дат ке 
у скла ду са соп стве ном про це ном. Са став ни део овог пла на је пре-
глед сред ста ва за лич ну, уза јам ну и ко лек тив ну за шти ту;

4) План из вр ше ња за да та ка утвр ђе них На ци о нал ним пла ном, 
окру жним и пла ном гра да Бе о гра да и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, са др жи: пре глед до би је них за да та ка (дат је на обра сцу ПЛ-1 
ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део); 
спи сак за по сле них ко ји се ан га жу ју у из вр ше њу за дат ка (дат је 
на обра сцу ПЛ-2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње-
гов са став ни део); пре глед ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва ко ја 
се ан га жу ју у спро во ђе њу за да та ка за шти те и спа са ва ња (дат је на 
обра сцу ПЛ-3 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са-
став ни део); план ак ти ви ра ња и план упо тре бе сна га и сред ста ва 
за шти те и спа са ва ња у скла ду са до би је ним за дат ком (са раз ра дом 
ме ра и ак тив но сти); пре глед при вред них дру шта ва и дру гих прав-
них ли ца са ко ји ма са ра ђу је у из вр ше њу за дат ка; под сет ник за рад 
ру ко во ди о ца при вред ног дру штва и дру гог прав ног ли ца за ор га-
ни за ци ју и из вр ше ње за дат ка за шти те и спа са ва ња.

Оста ла при вред на дру штва и дру га прав на ли ца из ра ђу ју 
пла но ве за шти те и спа са ва ња са мо за за по сле не и ко ри сни ке њи-
хо вих услу га, по еле мен ти ма и са др жа ју из тач ке 3. прет ход ног 
ста ва ко ја се од но си на План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те.

Ор га ни др жав не упра ве, уста но ве кул ту ре и дру ге ор га
ни за ци је из ра ђу ју соп стве ни План за шти те и спа са ва ња у ван ред-
ним си ту а ци ја ма ко ји са др жи: 

1) План при прав но сти  – спрем но сти за де ло ва ње у ван ред-
ним си ту а ци ја ма;

2) План  – ак ти ви ра ња и ан га жо ва ња соп стве них људ ских и 
ма те ри јал них ре сур са у ци љу функ ци о ни са ње де лат но сти у ван-
ред ним си ту а ци ја ма;

3) План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те се из ра ђу је за по-
тре бе за шти те и спа са ва ња за по сле них, за те че них ли ца у тим 
ор га ни ма/уста но ва ма, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра из над-
ле жно сти ор га на и уста но ва и под ра зу ме ва уз бу њи ва ње, ева ку а-
ци ју, скла ња ње, збри ња ва ње угро же них, пр ву по моћ, за шти ту од 
по жа ра и дру ге ме ре и за дат ке у скла ду са соп стве ном про це ном. 
Са став ни део овог пла на је пре глед сред ста ва за лич ну, уза јам ну и 
ко лек тив ну за шти ту.

1. План осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и 
уз бу њи ва ња

Пла ном осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз-
бу њи ва ња утврђујe се ор га ни за ци ја, сна ге, сред ства, ме ре и по-
ступ ци су бје ка та си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве-
шта ва ња и уз бу њи ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма.

План осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу-
њи ва ња на на ци о нал ном ни воу са др жи:

а) Ор га ни за ци ју и рад си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра
ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња: 

1) за да ци си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта-
ва ња и уз бу њи ва ња;

2) ор га ни за ци ја си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба-
ве шта ва ња и уз бу њи ва ња;

3) ло ка ци је опе ра тив них цен та ра 112 и ко манд но-опе ра тив-
них цен та ра ва тро га сно-спа си лач ких је ди ни ца и на чин њи хо вог 
уве зи ва ња (да ти су на обра сцу ОЦ ко ји је од штам пан уз ово упут-
ство и чи ни ње гов са став ни део);

4) ор га ни за ци ја и на чин раз ме не по да та ка Слу жбе 112 са 
оста лим су бјек ти ма си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба-
ве шта ва ња и уз бу њи ва ња;

5) пре глед су бје ка та си сте ма осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, 
оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња и на чин њи хо вог по ве зи ва ња са над-
ле жним опе ра тив ним цен тром 112 (дат је на обра сцу СС ко ји је 
од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

6) ор га ни за ци ја јав ног оба ве шта ва ња и пре глед јав них гла си-
ла (да ти су на обра сцу ЈГ ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи-
ни ње гов са став ни део);

7) ор га ни за ци ја си сте ма за јав но уз бу њи ва ње и на чин ак ти-
ви ра ња си ре на (пре глед ло ка ци ја си ре на и спој них пу те ва дат је 
на обра сцу ССП ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов 
са став ни део), аку стич ка по кри ве ност те ри то ри је на кар ти, спи сак 
по моћ них сред ста ва за уз бу њи ва ње из ван чуј но сти си ре на (дат је 
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на обра сцу ПСУ ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов 
са став ни део), пре глед ко ри сни ка ви со ких бра на, хи дро а ку му ла-
ци ја и де по ни ја са опа сним ма те ри ја ма-ја ло ви не са ор га ни за ци јом 
и на чи ном уз бу њи ва ња (дат је на обра сцу ВБ ко ји је од штам пан уз 
ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

8) пре глед сна га осма тра ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва-
ња и уз бу њи ва ња Слу жбе 112: спе ци ја ли зо ва не је ди ни це ци вил не 
за шти те за осма тра ње (пре глед је ди ни ца и људ ства дат је на обра-
сцу СЈЦЗ-О ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са-
став ни деo), ше ма те ле фон ских и ра дио-те ле фон ских ве за, те ле-
фон ски и ра дио-те ле фон ски име ник (да ти су на обра сцу ТР ТИ-О 
ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део) и 
спе ци ја ли зо ва не је ди ни це ци вил не за шти те за уз бу њи ва ње (пре-
глед је ди ни ца и људ ства дат је на обра сцу СЈЦЗ-У ко ји је од штам-
пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део), ше ма те ле фон-
ских и ра дио-те ле фон ских ве за, ра дио-те ле фон ски име ник (да ти 
су на обра сцу РТИ-У ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни 
ње гов са став ни део).

б) Ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње те ле ко му ни ка ци о но
ин фор ма ци о ног си сте ма и обез бе ђе ње за шти те ин фор ма ци ја:

1) ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње, ше ма жич них и ра дио-те-
ле фон ских ве за (фик сних и мо бил них) за по тре бе су бје ка та и сна-
га за шти те и спа са ва ња, ра ног упо зо ра ва ња, оба ве шта ва ња и уз бу-
њи ва ња и ме ђу на род ну раз ме ну ин фор ма ци ја;

2) до ку мен та о те ле ко му ни ка ци о но-ин фор ма тич ком обез бе-
ђе њу и за шти ти ин фор ма ци ја: те ле фон ски и ра дио-те ле фон ски 
име ник су бје ка та си сте ма за шти те и спа са ва ња (да ти су на обра-
сцу ТИ-С и обра сцу РТИ-С ко ји су од штам па ни уз ово упут ство и 
чи не ње гов са став ни део);

3) ела бо рат спе ци ја ли зо ва не је ди ни це ци вил не за шти те за те-
ле ко му ни ка ци је (за да так је ди ни це, пре глед је ди ни ца и људ ства да-
ти су на обра сцу СЈЦЗ-Т, ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи-
ни ње гов са став ни део, ше ма жич них и ра дио-те ле фон ских ве за);

4) за шти та ин фор ма ци ја: ше ма ор га ни за ци је крип то за шти те 
пи са них ин фор ма ци ја и пре глед уче сни ка (да ти су на обра сцу УКз 
ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део).

На ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве овај план са др жи:
1. Ор га ни за ци ју јав ног оба ве шта ва ња и пре глед јав них гла-

си ла (да ти су на обра сцу ЈГ ко ји је од штам пан уз ово упут ство и 
чи ни ње гов са став ни део),

2. Пре глед ло ка ци ја си ре на и спој них пу те ва (дат је на обра-
сцу ССП ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став-
ни део),

3. Ше му рас по ре да си ре на на кар ти са аку стич ком по кри ве-
но шћу те ри то ри је, 

4. Спи сак по моћ них сред ста ва за уз бу њи ва ње из ван чуј но сти 
си ре на (дат је на обра сцу ПСУ ко ји је од штам пан уз ово упут ство 
и чи ни ње гов са став ни део),

5. Спи сак људ ства је ди ни це за уз бу њи ва ње (дат је на обра сцу 
СЈЦЗ-УЛ ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став-
ни део),

6. Ор га ни за ци ју ве за у ван ред ним си ту а ци ја ма и
7. Те ле фон ски и ра дио-те ле фон ски име ник су бје ка та си сте ма 

за шти те и спа са ва ња (да ти су на обра сцу ТИ-С и обра сцу РТИ-С 
ко ји су од штам па ни уз ово упут ство и чи не ње гов са став ни део).

2. План при прав но сти – спрем но сти за де ло ва ње у ван
ред ним си ту а ци ја ма

План при прав но сти-спрем но сти за де ло ва ње у ван ред ним 
си ту а ци ја ма об у хва та ме ре, по ступ ке и за дат ке ко ји ма се обез бе-
ђу је ви ши ни во спрем но сти су бје ка та за шти те и спа са ва ња чи ме 
се омо гу ћа ва бр же укљу чи ва ње и ефи ка сни је де ло ва ње на спре ча-
ва њу на стан ка и ума ње њу по сле ди ца про у зро ко ва них еле мен тар-
ним не по го да ма и дру гим не сре ћа ма. Спро во ђе њем ме ра при прав-
но сти ства ра ју се усло ви за опе ра тив но де ло ва ње опе ра тив них и 
дру гих сна га за шти те и спа са ва ња. При прав ност се пр во уво ди 
сна га ма за шти те и спа са ва ња на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве ко јој не по сред но пре ти еле мен тар на не по го да и дру га 
не сре ћа, а по том, по по тре би и сна га ма са ши ре те ри то ри је. 

Уво ђе ње при прав но сти је од по себ ног зна ча ја ка да су у пи-
та њу опа сно сти ко је је мо гу ће пред ви де ти и пред у зи ма ти ме ре за 
спре ча ва ње њи хо вог на стан ка и убла жа ва ње по сле ди ца (опа сно-
сти од по пла ва, шум ских по жа ра, РХБ опа сно сти и опа сно сти од 
епи де ми ја, епизоoтија, биљ них бо ле сти). 

Спро во ђе њем ме ра при прав но сти, су бјек ти за шти те и спа са-
ва ња от по чи њу при пре ме за де ло ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, у 
скла ду са сво јим пла но ви ма за шти те и спа са ва ња и стан дард ним 
опе ра тив ним про це ду ра ма.

По ступ ци уво ђе ња при прав но сти се при ла го ђа ва ју спе ци-
фич но сти ма еле мен тар не не по го де и дру ге не сре ће, на ста лим по-
сле ди ца ма и сход но про це на ма да љег раз во ја ван ред не си ту а ци је. 
Нај ва жни је је пла ни ра ти при прав ност сна га за пр ви од го вор на 
ван ред ни до га ђај  – ван ред ну си ту а ци ју. 

За спро во ђе ње ме ра при прав но сти  – спрем но сти за ван ред не 
си ту а ци је у су бјек ти ма за шти те и спа са ва ња од го вор ни су не по-
сред ни ру ко во ди о ци тих су бје ка та. 

Ме ре при прав но сти-спрем но сти за ван ред не си ту а ци је об-
у хва та ју спро во ђе ње сле де ћих ме ра: уво ђе ње стал ног де жур ства 
у над ле жном шта бу за ван ред не си ту а ци је, над ле жном ор га ну ло-
кал не са мо у пра ве, у овла шће ним и оспо со бље ним прав ним ли ци-
ма и дру гим сна га ма за шти те и спа са ва ња, по про це ни шта ба за 
ван ред не си ту а ци је; пре кид ко ри шће ња го ди шњег од мо ра ли ци ма 
рас по ре ђе ним по осно ву ак тив не ре зер ве у спе ци ја ли зо ва не је ди-
ни це ци вил не за шти те; огра ни че ње кре та ња ван ме ста бо рав ка 
ли ци ма рас по ре ђе ним у спе ци ја ли зо ва не је ди ни це ци вил не за шти-
те и шта бо ве за ван ред не си ту а ци је; уре ђе ње обје ка та за за шти-
ту (оја ча ва ње на си па, чи шће ње скло ни шта, про ве ра ис прав но сти 
ин ста ла ци ја, по прав ка по сто је ће и на бав ка не до ста ју ће опре ме...). 

План при прав но сти на чел но са др жи: пре глед су бје ка та за-
шти те и спа са ва ња од го вор них за пред у зи ма ње ме ра при прав но сти 
за сва ку вр сту опа сно сти по себ но (дат је на обра сцу ПП-1 ко ји је 
од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део); пре глед 
опе ра тив них по сту па ка свих уче сни ка у спро во ђе њу ме ра при прав-
но сти-спрем но сти (дат је на обра сцу ПП-2 ко ји је од штам пан уз 
ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део); на чин при је ма и пре но-
ше ња на ре ђе ња за пред у зи ма ње ме ра при прав но сти-спрем но сти; 
на чин ко му ни ка ци је и из ве шта ва ња над ле жних ор га на и слу жби. 

По ред по да та ка из ста ва 6. овог одељ ка, план при прав но сти-
спрем но сти овла шће них и оспо со бље них прав них ли ца, са др жи 
и: раз ра ђе не ме ре и по ступ ке ко ји се пред у зи ма ју у окви ру ре дов-
не де лат но сти са ци љем ор га ни зо ва ног до во ђе ња соп стве них спо-
соб но сти и ка па ци те та на ни во пот пу не спрем но сти за де ло ва ње у 
си сте му за шти те и спа са ва ња у окви ру за дат ка за чи је је из вр ше ње 
од го во ран у скла ду са из во дом из На ци о нал ног пла на, по кра јин-
ског пла на и пла на за за шти ту и спа са ва ње управ ног окру га; на чин 
при је ма и спро во ђе ња на ре ђе ња за пред у зи ма ње ме ра при прав но-
сти  – спрем но сти; пре глед ме ра и по сту па ка ко је пред у зи ма ју од-
го вор на ли ца у ци љу по ди за ња ни воа спрем но сти за де ло ва ње у 
ван ред ним си ту а ци ја ма и ро ко ви из вр ше ња; на чин ко му ни ка ци је и 
из ве шта ва ња над ле жних ор га на и слу жби. 

3. План мо би ли за ци је – ак ти ви ра ња сна га за шти те и спа
са ва ња

План ак ти ви ра ња из ра ђу је се за по тре бе ак ти ви ра ња шта-
бо ва за ван ред не си ту а ци је, ор га на др жав не упра ве и ло кал не са-
мо у пра ве, овла шће них и оспо со бље них прав них ли ца за де ло ва ње 
у ван ред ним си ту а ци ја ма и по ве ре ни ка ци вил не за шти те. 

Овај план на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са др жи: 
под сет ник за ли ца од го вор на за ак ти ви ра ње; спи сак чла но ва над-
ле жног шта ба за ван ред не си ту а ци је (са адре са ма и те ле фо ни ма); 
спи сак чла но ва струч но-опе ра тив них ти мо ва над ле жног шта ба за 
ван ред не си ту а ци је (са адре са ма и те ле фо ни ма), пре глед су бје ка та 
за шти те и спа са ва ња ко ји се ак ти ви ра ју са по да ци ма о од го вор ним 
ли ци ма (дат је на обра сцу А-1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и 
чи ни ње гов са став ни део); спи сак по ве ре ни ка и за ме ни ка по ве ре-
ни ка ци вил не за шти те, са адре са ма и те ле фо ни ма (дат је на обра-
сцу А-2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни 
део); ше му пре но ше ња на ре ђе ња о ак ти ви ра њу (по при о ри те ти ма).

Пла ном ак ти ви ра ња овла шће них или оспо со бље них прав них 
ли ца и дру гих при вред них дру шта ва, раз ра ђу је се на чин по зи ва-
ња за по сле них ко ји су нео п ход ни за из вр ше ње за да та ка за шти те 
и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, до би је ним од над ле жних 
шта бо ва за ван ред не си ту а ци је, а у скла ду са пла ном за шти те и 
спа са ва ња. Овај план са др жи: под сет ник за рад ли ца од го вор ног 
за ак ти ви ра ње/по зи ва ње за по сле них; спи сак за по сле них ко ји се 
ан га жу ју у за шти ти и спа са ва њу (са адре са ма и бро је ви ма те ле-
фо на); спи сак ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва ко ја се ан га жу ју у 
ре а ли за ци ји за дат ка за шти те и спа са ва ња; на чин ко му ни ци ра ња и 
из ве шта ва ња над ле жних ор га на и слу жби.
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План мо би ли за ци је из ра ђу је над ле жна слу жба за мо би ли-

за ци ју спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ЦЗ на ре пу блич ком/окру жном 
ни воу од но сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за мо би ли за ци ју је-
ди ни ца ци вил не за шти те ко је фор ми ра.

План мо би ли за ци је на на ци о нал ном ни воу са др жи: пре глед 
спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ЦЗ по под руч ним ор га ни за ци о ним је-
ди ни ца ма са бро јем при пад ни ка по сва кој је ди ни ци и по да ци ма о 
мо би ли за циј ском ме сту, мо би ли за циј ском збо ри шту и од го вор ним 
ли ци ма за из вр ше ње мо би ли за ци је.

План мо би ли за ци је на окру жном ни воу са др жи: спи сак из-
вр ши ла ца мо би ли за ци је; спи сак ли ца ко ји вр ше по зи ва ње при-
пад ни ка спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ци вил не за шти те (ку ри ри-
по зи ва ри); спи сак ли ца за при хват при пад ни ка спе ци ја ли зо ва них 
је ди ни ца ци вил не за шти те на мо би ли за циј ском збо ри шту; спи сак 
ли ца за при хват по крет них ства ри из по пи са; пре глед спе ци ја ли зо-
ва них је ди ни ца ци вил не за шти те са по да ци ма о мо би ли за циј ским 
збо ри шти ма; спи сак при пад ни ка спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ци-
вил не за шти те са по да ци ма о адре си ста но ва ња, ме сту ра да и бро-
је ви ма те ле фо на за кон такт; по је ди нач не по зи ве за ан га жо ва ње.

План мо би ли за ци је на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
са др жи: по дат ке о ли цу од го вор ном за мо би ли за ци ју и из вр ши о-
ци ма мо би ли за ци је; спи сак при пад ни ка је ди ни ца ци вил не за шти-
те са по да ци ма о адре си ста но ва ња, ме сту ра да и бро је ви ма те ле-
фо на за кон такт; по дат ке о ли ци ма ко ја вр ше по зи ва ње и при хват 
при пад ни ка је ди ни ца ци вил не за шти те на мо би ли за циј ском збо-
ри шту и дру ге при ло ге.

План мо би ли за ци је спе ци ја ли зо ва не је ди ни це ци вил не 
за шти те се из ра ђу је за спе ци ја ли зо ва ну је ди ни цу ци вил не за-
шти те на ре пу блич ком и окру жном ни воу. Овај план се ра ди као 
по се бан се па рат за сва ку спе ци ја ли зо ва ну је ди ни цу ци вил не за-
шти те (че та, вод или са мо стал но оде ље ње) и са др жи: под сет ник 
за из вр ше ње мо би ли за ци је (за из вр ши о це мо би ли за ци је и ко ман-
ди ре); ше му рас по ре да људ ства и ма те ри јал но-тех нич ка сред ства 
на мо би ли за циј ском збо ри шту; спи сак при пад ни ка спе ци ја ли зо ва-
не је ди ни це ци вил не за шти те; спи сак ли ца за при хват при пад ни-
ка спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ци вил не за шти те и спи сак ли ца за 
при хват по крет них ства ри из по пи са на мо би ли за циј ском збо ри-
шту; пре глед фор ма циј ских ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва ко ја 
се из у зи ма ју из ма га ци на ци вил не за шти те; пре глед ли ца  – еки па 
за из да ва ње ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва ко ја се из у зи ма ју из 
ма га ци на ци вил не за шти те; спи сак по крет них сред ста ва ко ја се 
при ма ју из по пи са са пре гле дом да ва ла ца ства ри из по пи са; пре-
глед при сти за ња људ ства, ма те ри јал но-тех нич ка сред ства и по-
крет них ства ри из по пи са на мо би ли за циј ском збо ри шту; дру ги 
при ло зи. 

4. План за шти те и спа са ва ња по вр ста ма опа сно сти
План за шти те и спа са ва ња по вр ста ма опа сно сти из ра ђу је се 

са мо за оне опа сно сти ко је су иден ти фи ко ва не Про це ном угро же-
но сти као опа сно сти ко је мо гу угро зи ти љу де и ма те ри јал на до-
бра: по пла ве, зе мљо тре се, шум ске по жа ре, екс трем не вре мен ске 
не по го де (снег, лед, су ша, град и др.), тех нич ко-тех но ло шке не сре-
ће опа сно сти иза зва не би о ло шким аген си ма (епи де ми је и епи зо о-
ти је) и рат ну опа сност. 

Овај план са др жи оба ве зне при ло ге за све пла но ве по опа-
сно сти ма ко ји се ра де пре ма оп штим обра сци ма (ОБ1–ОБ5) 
ко ји су од штам па ни уз ово упут ство и чи не ње гов са став ни део и 
дру ге при ло ге у за ви сно сти од вр сте опа сно сти и то: 

1) ше мат ски при каз су бје ка та ко ји се ан га жу ју у за шти ти и 
спа са ва њу;

2) пре глед су бје ка та за шти те и спа са ва ња за кон крет ну опа-
сност (обра зац ОБ-1);

3) пре глед сна га и рас по ло жи вих ка па ци те та за кон крет ну 
опа сност (обра зац ОБ-2);

4) пре глед чла но ва струч но-опе ра тив ног ти ма (обра зац ОБ-3);
5) под сет ник/упут ство за рад од го вор них ли ца (обра зац ОБ-4);
6) пре глед оба ве за (ме ра и за да та ка) уче сни ка у за шти ти и 

спа са ва њу (обра зац ОБ-5).
На по ме на: Обра зац ОБ-5 је нај ва жни ји део пла на за сва-

ку опа сност или ме ру ци вил не за шти те ко ја се пла ни ра. У ње му 
тре ба раз ра ди ти све ме ре ко је на ре ђу је над ле жни штаб или дру ги 
ор ган/слу жба/те ло, за тим све опе ра тив не по ступ ке ко ји ма се на-
ре ђе не ме ре спро во де као и но си о це свих опе ра тив них по сту па ка. 
Оста ли де ло ви пла на су при ло зи по мо ћу ко јих се план спро во ди.

4.1. План за шти те и спа са ва ња од по пла ва
План за шти те и спа са ва ња од по пла ва се ра ди као на до град-

ња опе ра тив ног пла на за од бра ну од по пла ва у скла ду са по себ ним 
за ко ном и по ред при ло га из одељ ка 4. став 2. ове ме то до ло ги је са-
др жи и: 

1) пре глед по плав них под руч ја са угро же ним са др жа јем на 
во да ма пр вог и дру гог ре да, са кри тич ним де о ни ца ма и по тен ци-
јал но угро же ним на се љи ма од по пла ва, са бро јем до ма ћин ста ва, 
ста нов ни ка, при вред ним и кул тур ним објек ти ма, ин фра струк-
ту ром, по љо при вред ним зе мљи штем и фар ма ма, ко ји мо гу би ти 
угро же ни (дат је на обра сцу П-1 ко ји је од штам пан уз ово упут-
ство и чи ни ње гов са став ни део);

2) пре глед во до то ко ва и хи дро а ку му ла ци ја са по тен ци јал но 
угро же ним ре јо ни ма у слу ча ју про ло ма бра не, са др жи пре глед 
на се ља низ вод но од аку му ла ци је, број угро же них ста нов ни ка, си-
стем за уз бу њи ва ње и по треб но вре ме за пра жње ње аку му ла ци је 
до ко те без бед ног ни воа (дат је на обра сцу П-2 ко ји је од штам пан 
уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

3) ева ку а ци ја ста нов ни штва, сто ке, кул тур них и ма те ри јал-
них до ба ра; збри ња ва ње љу ди, сто ке, ма те ри јал них и кул тур них 
до ба ра; ор га ни за ци ја пру жа ња пр ве и ме ди цин ске по мо ћи и ве те-
ри нар ске по мо ћи; аса на ци ја те ре на и обје ка та се ор га ни зу је пре ма 
по себ ним пла но ви ма  – Пла ном ме ра и за да та ка ци вил не за шти те.

У овом пла ну се раз ра ђу ју опе ра тив ни по ступ ци у за шти ти 
од по пла ва, на во да ма пр вог и дру гог ре да: осма тра ње и из ви ђа ње 
ста ња во до ста ја, за шти та и оја ча ње на си па, одр жа ва ње обје ка та за 
за шти ту, чи шће ње про пу ста, за шти та и спа са ва ње угро же ног ста-
нов ни штва, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра ко је се обез бе ђу је 
спро во ђе њем за да та ка ци вил не за шти те и под тач ке 3), са на ве де-
ним су бјек ти ма ко ји их спро во де.

Овај план се ак ти ви ра тек ка да се по ка же да је ин тен зи тет 
опа сно сти то ли ки да ор га ни др жав не упра ве над ле жни за по сло ве 
во до при вре де и јав на во до при вред на пред у зе ћа ни су у мо гућ но сти 
да сво јим сна га ма спре че пла вље ње. На пред лог од го вор ног ли ца 
јав ног во до при вред ног пред у зе ћа над ле жном шта бу да се про гла-
си ван ред на си ту а ци ја, ак ти ви ра ју се дру ге сна ге за шти те и спа са-
ва ња.

4.2. План за шти те и спа са ва ња у слу ча ју зе мљо тре са
План за шти те и спа са ва ња у слу ча ју зе мљо тре са по ред 

при ло га из одељ ка 4. став 2. ове ме то до ло ги је за ви сно од ни воа 
пла ни ра ња са др жи: 

1) та бе лар ни пре глед угро же них обје ка та (ко ји ни су из гра ђе-
ни пре ма се и змо ло шким кри те ри ју ми ма), са бро јем до ма ћин ста ва, 
бро јем ста нов ни ка и угро же ном ин фра струк ту ром (дат је на обра-
сцу Зм-1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни 
део);

2) пре глед ло ка ци ја за од ла га ње от пад ног гра ђе вин ског ма те-
ри ја ла и дру гог ма те ри ја ла ко ји се са ку пља у то ку раш чи шћа ва ња 
те ре на (дат је на обра сцу Зм -2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство 
и чи ни ње гов са став ни део);

3) ева ку а ци ју ста нов ни штва, сто ке, кул тур них и ма те ри јал-
них до ба ра; збри ња ва ње љу ди, сто ке, ма те ри јал них и кул тур них 
до ба ра; ор га ни за ци ју пру жа ња пр ве и ме ди цин ске по мо ћи и ве те-
ри нар ске по мо ћи; аса на ци ја те ре на и обје ка та ор га ни зу је се пре ма 
по себ ним пла но ви ма  – Пла ном ме ра и за да та ка ци вил не за шти те.

4.3. План за шти те и спа са ва ња од шум ских по жа ра
План за шти те и спа са ва ња од шум ских по жа ра по ред при ло-

га из одељ ка 4. став 2. ове ме то до ло ги је за ви сно од ни воа пла ни-
ра ња са др жи:

1) пре глед под руч ја под шу мом са про тив по жар ним пу те ви ма 
на кар ти;

2) пре глед угро же них ре јо на и ло ка ци ја на ко ји ма је до шло 
до по жа ра (са по да ци ма о угро же ним објек ти ма, угро же ним ста-
нов ни штвом, сточ ним фон дом и ло ви шти ма) ко ји се из ра ђу је на-
кон на ста лог по жа ра (дат је на обра сцу ШП-1 ко ји је од штам пан уз 
ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

3) пре глед ме ста и обје ка та за обез бе ђе ње во де за га ше ње по-
жа ра: во до за хва ти, црп не ста ни це, хи дран ти, из во ри шта, аку му ла-
ци је и дру га ме ста (дат је на обра сцу ШП-2 ко ји је од штам пан уз 
ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део).

Ра ди се као на до град ња основ ног пла на за шти те од по жа ра 
шум ских ком плек са и на ци о нал них пар ко ва у са рад њи са јав ним 
пред у зе ћи ма за га здо ва ње шу ма ма (шум ским га здин стви ма и на-
ци о нал ним пар ко ви ма). 
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У Пла ну за шти те и спа са ва ња од шум ских по жа ра се раз ра-
ђу ју опе ра тив ни по ступ ци су бје ка та за шти те и спа са ва ња ко ји се 
пред у зи ма ју у слу ча ју на стан ка шум ских по жа ра и дру гих по жа-
ра на отво ре ном про сто ру, ко ји ма се: спре ча ва ши ре ње по жа ра, 
раз ра ђу је ор га ни за ци ја га ше ња на ста лих по жа ра (ак тив но сти на 
га ше њу и ло ка ли зо ва њу по жа ра, спа са ва ње угро же ног ста нов ни-
штва; бла го вре ме но оба ве шта ва ње ста нов ни штва о опа сно сти ма 
од по жа ра, из вла че ње ма те ри јал них и кул тур них до ба ра из обје ка-
та угро же них по жа ром; огра ни че ње са о бра ћа ја и кре та ња гра ђа на 
у зо на ма за хва ће ним по жа ром и др.). Овим пре гле дом об у хва ти ти 
и ор га ни за ци ју и спро во ђе ње за да та ка ци вил не за шти те, за ви сно 
од по тре бе ко ју зах те ва да та си ту а ци ја (ре а ли зу ју се пре ма Пла ну 
ме ра и за да та ка ци вил не за шти те).

Основ не сна ге за га ше ње по жа ра су ва тро га сно-спа си лач ке 
је ди ни це, слу жбе за за шти ту од по жа ра јав них пред у зе ћа за га здо-
ва ње шу ма ма и на ци о нал них пар ко ва, спе ци ја ли зо ва не је ди ни це 
ци вил не за шти те ко је фор ми ра над ле жна слу жба и ва тро га сне је-
ди ни це при вред них дру шта ва, до бро вољ на ва тро га сна дру штва, 
гра ђа ни и др. 

4.4. План за шти те и спа са ва ња од екс трем них сне жних 
па да ви на

План за шти те и спа са ва ња од екс трем них сне жних па да ви на, 
по ред при ло га из одељ ка 4. став 2. ове ме то до ло ги је за ви сно од 
ни воа пла ни ра ња са др жи:

1) из вод из пла на зим ске слу жбе над ле жних пут них пред у зе-
ћа на окру жном и ло кал ном ни воу; 

2) кри тич не де о ни це на са о бра ћај ни ца ма са ста но ви шта 
угро же но сти сне жним на но си ма са пре гле дом флек си бил них ме-
ста на пу те ви ма за бр жи при ступ за ве ја ни ма (где по сто ји огра да);

3) пре глед под руч ја ко ја мо гу би ти „од се че на” услед сне жних 
на но са, са по да ци ма о бро ју и ка те го ри ји ста нов ни ка на тим под-
руч ји ма (ста ра и не моћ на ли ца, ли ца на ди ја ли зи и дру гим по себ-
ним по тре ба ма, де ца и труд ни це);

4) пре глед де о ни ца же ле знич ке ин фра струк ту ре са кри тич-
ним де о ни ца ма од за ве ја ва ња и ор га ни за ци ја ева ку а ци је и збри ња-
ва ња пут ни ка из во зо ва;

5) раз ра ду ме ра и по сту па ка за спа са ва ње и збри ња ва ње пут-
ни ка са за ве ја них са о бра ћај ни ца и ста нов ни ка са под руч ја ко ја су 
„од се че на” услед ве ли ких сне жних на но са; 

6) ева ку а ци ју пут ни ка, збри ња ва ње пут ни ка и од се че ног ста-
нов ни штва; ор га ни за ци ја пру жа ња пр ве и ме ди цин ске по мо ћи; 
збри ња ва ње жи во тињ ског фон да и пру жа ње ве те ри нар ске по мо ћи, 
ор га ни зу је пре ма по себ ним пла но ви ма  – Пла ном ме ра и за да та ка 
ци вил не за шти те. 

Су мар ни по да ци о те ри то ри ја ма, ста нов ни штву, ин фра струк-
ту ри и сточ ном фон ду ко ји су угро же ни екс трем ним сне жним на-
но си ма (да ти су на обра сцу СН-1 ко ји је од штам пан уз ово упут-
ство и чи ни ње гов са став ни део).

4.5. План за шти те и спа са ва ња од тех нич котех но ло шких 
уде са

План за шти те и спа са ва ња од тех нич ко-тех но ло шких уде са 
са др жи ме ре за шти те и спа са ва ња од уде са, ко ји ма се раз ра ђу ју за-
да ци, ак тив но сти и по ступ ци спро во ђе ња за шти те и спа са ва ња од 
уде са ко ји мо гу на ста ти у по стро је њи ма и објек ти ма за про из вод-
њу, пре ра ду и скла ди ште ње опа сних ма те ри ја, у тран спор ту опа-
сних ма те ри ја или при ли ком те ро ри стич ких на па да. 

Ме ре се раз ра ђу ју као це ли на, са на гла ше ним спе ци фич ним 
рад ња ма у од но су на вр сту опа сно сти, и об у хва та ју:

1) про це ну на ста лог ста ња угро же но сти од уде са и до но ше-
ње од лу ке о спро во ђе њу ме ра за шти те; 

2) ор га ни за ци ју оба ве шта ва ња ста нов ни штва о спро во ђе њу 
ме ра за шти те; 

3) ор га ни за ци ју ру ко во ђе ња (при пре ма и до но ше ње од лу ка и 
на ре ђе ња, упoтреба сна га и су бје ка та за шти те и спа са ва ња и пра-
ви ла по на ша ња);

4) ор га ни за ци ју пру жа ња пр ве ме ди цин ске по мо ћи и здрав-
стве ног збри ња ва ња (но си о ци  – здрав стве не уста но ве, ор га ни др-
жав не упра ве, ор га ни за циј ска струк ту ра, ка па ци те ти, прав ци пре-
во же ња по вре ђе них, ма те ри јал но обез бе ђе ње и др.); 

5) ор га ни за ци ју скла ња ња и збри ња ва ња угро же ног ста нов-
ни штва (но си о ци, еки пе-њи хо ви за да ци, број угро же них  – ка те го-
ри ја, ме ста и ка па ци те ти обје ка та, ма те ри јал но обез бе ђе ње и др.); 

6) ор га ни за ци ју ева ку а ци је ста нов ни штва (но си о ци  – еки пе и 
за да ци, број и ка те го ри ја, на чин-ма те ри јал но обез бе ђе ње, прав ци 

кре та ња и на чин пре во за, ме ста где се вр ши ева ку а ци ја, при хват  – 
раз ме штај по објек ти ма и др.); 

7) ор га ни за ци ју за шти те и збри ња ва ња ма те ри јал них и кул-
тур них до ба ра у по вре ди вој зо ни (но си о ци, еки пе и за да ци, пре-
глед ма те ри јал них до ба ра, ме ста где ће се из вр ши ти збри ња ва ње 
и др.); 

8) ор га ни за ци ју кон тро ле ква ли те та ва зду ха, зе мљи шта и во-
де (еки пе, за да ци, де фи ни са ње зо не опа сно сти и др.); 

9) ор га ни за ци ју и на чин спро во ђе ња де кон та ми на ци је (но си-
о ци, еки пе, ор га ни за циј ска струк ту ра, ма те ри јал но обез бе ђе ње  – 
објек ти, кон тро ла из вр ше не де кон та ми на ци је и др.); 

10) ор га ни за ци ју без бед но сних ме ра (у то ку из вр ше ња за да-
та ка збри ња ва ња, ева ку а ци је, РХБ за шти те, пр ве ме ди цин ске по-
мо ћи, обез бе ђе ње ма те ри јал них и кул тур них до ба ра и др.); 

11) ор га ни за ци ју и кон тро лу са о бра ћа ја (по себ но у зо ни 
угро же но сти, но си о ци и вре мен ски пе ри од); 

12) ор га ни за ци ју за шти те обје ка та кри тич не ин фра струк ту ре 
(ко му нал на, елек тро-енер гет ска, са о бра ћај на...); 

13) ор га ни за ци ју за шти те жи во ти ња и пру жа ња ве те ри нар ске 
по мо ћи (но си о ци, ор га ни за циј ска струк ту ра, еки пе и њи хо ви за-
да ци и др.).

Гра фич ки део пла на за шти те и спа са ва ња од тех нич ко-тех но-
ло шких не сре ћа са др жи:

1) озна ке при ступ них пу те ва за ин тер вен ци ју (при о ри тет них 
и ал тер на тив них); 

2) при каз ло ка ци је и обје ка та сме шта ја сна га за шти те и спа-
са ва ња; 

3) при каз ло ка ци ја и обје ка та опре ме за за шти ту и спа са ва ње; 
4) пу те ве за ева ку а ци ју (прав ци кре та ња); 
5) ло ка ци ју  – објек ти за пру жа ње пр ве ме ди цин ске по мо ћи и 

здрав стве ног збри ња ва ња; 
6) ло ка ци ју  – објек ти за де кон та ми на ци ју; 
7) ло ка ци ју  – објек ти збри ња ва ња  – сме шта ја угро же них љу-

ди, жи во ти ња и ма те ри јал них и кул тур них до ба ра.
Пра те ћи до ку мен ти пла на за шти те и спа са ва ња чи не при ло зи:
1) про грам оспо со бља ва ња, про ве ре зна ња; 
2) ор га ни за ци ја и при пре ма из во ђе ња ве жби;
3) пре глед су бје ка та од зна ча ја за спро во ђе ње ме ра за шти те и 

спа са ва ња (за вод, ин сти ту ци је, ор га ни др жав не упра ве и др.).
Ме ре от кла ња ња по сле ди ца  – са на ци ја уде са има ју за циљ са-

ни ра ње ло ка ци је-про сто ра уде са, ства ра ње усло ва за нор ма ли за ци-
ју ра да и жи во та, об на вља ње жи вот не сре ди не и вра ћа ње у ста ње 
пре уде са, пра ће ње по сту де сне си ту а ци је и пред у зи ма ње пре вен-
тив них ме ра от кла ња ња опа сно сти од по нов ног на стан ка уде са. 

Ме ре за от кла ња ње по сле ди ца од уде са чи не: 
1) ци ље ви и обим са на ци је (при о ри те ти, на чин  – ме тод);
2) су бјек ти, сна ге и сред ства за са на ци ју (еки пе и за да ци, по-

треб но вре ме  – рок, по треб на сред ства); 
3) су бјек ти, сна ге и сред ства за спро во ђе ње ре ме ди ја ци је; 
4) про грам по сту де сног мо ни то рин га жи вот не сре ди не об у-

хва та пра ће ње ста ња здра вља љу ди и жи во ти ња, би о мо ни то ринг 
ва зду ха во де и зе мљи шта, а ре а ли зу је се де фи ни са њем но си о ца, 
са др жа ја, из ве шта ва ње и вре мен ски пе ри од; 

5) ор га ни за ци ја на став ка ра да и опо рав ка од уде са (за да ци, но-
си о ци, еки пе, по треб на ма те ри јал на сред ства и пла ни ра но вре ме); 

6) пла ни ра на фи нан сиј ска сред ства.
4.6. План за шти те и спа са ва ња од ну кле ар них и ра ди о ло

шких не сре ћа
План за шти те и спа са ва ња од ну кле ар них и ра ди о ло шких не-

сре ћа ре а ли зу је се на осно ву по себ ног за ко на ко јим се уре ђу је за-
шти та од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар на си гур ност тј. по Пла ну 
за де ло ва ње у слу ча ју ак ци ден та ко ји из ра ђу је Аген ци ја за јо ни зу-
ју ће зра че ње и ну кле ар ну си гур ност Ср би је.

У Пла ну за де ло ва ње у слу ча ју ак ци ден та се да ју но си о ци 
оба ве за од на ци о нал ног до ло кал ног ни воа на осно ву ко јих над ле-
жни су бјек ти раз ра ђу ју сво је оба ве зе. 

Jeдинице ло кал не са мо у пра ве су у оба ве зи да у свом Пла-
ну за шти те и спа са ва ња има ју пре гле де ло ка ци ја и ре сур са за де-
кон та ми на ци ју љу ди, жи во ти ња и ма те ри јал них до ба ра (да ти су 
на обра сцу НР-1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов 
са став ни део).

4.7. План за шти те и спа са ва ња од епи де ми ја и епи зо о ти ја
План за шти те и спа са ва ња од епи де ми ја и епи зо о ти ја об у-

хва та ор га ни за ци ју ме ра ко је се пред у зи ма ју у ци љу спре ча ва ња 



7. март 2017. Број 18 19
на стан ка и ши ре ња епи де ми ја и епи зо о ти ја и по сту па ње над ле-
жних слу жби у спро во ђе њу опе ра тив них ме ра код по ја ве епи де-
ми ја и епи зо о ти ја. Ове пла но ве, по по себ ној ме то до ло ги ји из ра-
ђу ју Ми ни стар ство здра вља, за во ди за јав но здра вље и Упра ва за 
ве те ри ну.

4.8. План за шти те и спа са ва ња од рат них опа сно сти
План за шти те и спа са ва ња од рат них опа сно сти, об у хва та ме-

ре за шти те и спа са ва ња у слу ча ју рат них деј ста ва са коп на и из ва-
зду ха, ко је се обез бе ђу ју: ре а ли за ци јом осма тра ња, оба ве шта ва ња 
и уз бу њи ва ња угро же ног ста нов ни штва, ор га ни за ци јом скла ња ња 
ста нов ни штва у скло ни шта и дру ге за штит не објек те, ева ку а ци јом 
угро же ног и на стра да лог ста нов ни штва, збри ња ва њем ева ку и са-
них и угро же них ли ца, за шти том и спа са ва њем из ру ше ви на, ор га-
ни за ци јом пр ве и ме ди цин ске по мо ћи, ор га ни за ци јом РХБ за шти-
те, ор га ни за ци јом за шти те од НУС, аса на ци јом те ре на, очу ва њем 
до ба ра бит них за оп ста нак.

5. План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те
План ме ра и за да та ка ци вил не за шти те, у слу ча ју еле мен тар-

них не по го да и дру гих не сре ћа,ра ди се пре ма оп штим обра сци-
ма (ОБ-1 –ОБ-5) из одељ ка 4. став 2. ове ме то до ло ги је при ла го ђе-
ним по тре ба ма из вр ша ва ња за да та ка ци вил не за шти те и по себ ним 
при ло зи ма нео п ход ним за спро во ђе ње ева ку а ци је, збри ња ва ња 
угро же них и на стра да лих, пру жа ња пр ве и ме ди цин ске по мо ћи, 
очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак и аса на ци је те ре на.

5.1. План ева ку а ци је
План ева ку а ци је раз ра ђу је план ско и ор га ни зо ва но пре ме-

шта ње ста нов ни штва и из ме шта ње ма те ри јал них и кул тур них до-
ба ра са по тен ци јал но угро же не или већ угро же не те ри то ри је на 
ма ње угро же ну или без бед ну те ри то ри ју. 

У ор га ни за ци ји и спро во ђе њу ева ку а ци је ан га жу ју се вла сни-
ци сред ста ва за пре воз и тран спорт, је ди ни це и по ве ре ни ци ци вил-
не за шти те, Цр ве ни крст Ср би је, во лон те ри, ху ма ни тар не и дру ге 
ор га ни за ци је.

Ева ку а ци ју пла ни ра и пре вас ход но ор га ни зу је је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве. Ка да ин тен зи тет ван ред не си ту а ци је пре ва зи-
ла зи ка па ци те те и мо гућ но сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или 
је ван ред на си ту а ци ја про гла ше на на те ри то ри ји две или ви ше је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ева ку а ци ја пре ла зи у над ле жност Ре-
пу бли ке. 

План ева ку а ци је на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 
по ред при ло га ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5) 
са др жи и: 

1) пре глед ка те го ри ја ста нов ни штва ко је се ева ку и ше, узи ма-
ју ћи у об зир и ли ца са по себ ним по тре ба ма (дат је на обра сцу Ев-1 
ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

2) на чин оба ве шта ва ња угро же ног ста нов ни штва о свим чи-
ње ни ца ма бит ним за ор га ни за ци ју и спро во ђе ње ева ку а ци је (на-
чин ева ку а ци је, ме ста при ку пља ња, прав ци ева ку а ци је, ме ста при-
хва та и др.); 

3) ор га ни за ци ју пре во за или пре но ше ња не по крет них, бо ле-
сних или на стра да лих до ме ста при ку пља ња, утвр ђи ва ње при о ри-
те та за ева ку а ци ју (по вре ђе ни, бо ле сни, мај ке са де цом, труд ни це, 
ста ри);

4) пре глед еки па за еви ден ци ју и при хват ева ку и са них (дат је 
на обра сцу Ев-2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов 
са став ни део);

5) пре глед пра ва ца ева ку а ци је (дат је на обра сцу Ев-3 ко ји је 
од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

6) ор га ни за ци ја ева ку а ци је сточ ног фон да и на мир ни ца жи-
во тињ ског по ре кла ре а ли зу ју ве те ри нар ске слу жбе у са рад њи са 
оп штин ским шта бом за ван ред не си ту а ци је. 

План ева ку а ци је на ни воу управ ног окру га по ред при ло га 
ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5), са др жи и об је-
ди ње не по дат ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве: 

1) пре глед ста нов ни штва (по ка те го ри ја ма) ко је се ева ку и ше;
2) пре глед пра ва ца ева ку а ци је.
5.2. План збри ња ва ња угро же них и на стра да лих
План збри ња ва ња угро же них и на стра да лих об у хва та ме ре 

ко ји ма се раз ра ђу је ор га ни за ци ја обез бе ђе ња сме шта ја, здрав стве-
не и пси хо-со ци јал не за шти те, снаб де ва ње хра ном и во дом угро-
же ног ста нов ни штва (ева ку и са ног и ста нов ни штва ко је је оста ло 
на угро же ној те ри то ри ји). Збри ња ва ње угро же них и на стра да лих 
ли ца се пла ни ра и ор га ни зу је на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве. Ка да ин тен зи тет ван ред не си ту а ци је пре ва зи ла зи ка па ци те те и 

мо гућ но сти ло кал не са мо у пра ве, збри ња ва ње угро же них и на стра-
да лих пре ла зи у над ле жност Ре пу бли ке Ср би је. 

У ор га ни за ци ји и спро во ђе њу збри ња ва ња угро же ног и на-
стра да лог ста нов ни штва ан га жу ју се: над ле жни ор га ни ло кал не 
са мо у пра ве, је ди ни це и по ве ре ни ци ци вил не за шти те, Цр ве ни крст 
Ср би је, во лон те ри, ху ма ни тар не и дру ге ор га ни за ци је, овла шће на 
и оспо со бље на при вред на дру штва и дру га прав на ли ца (вла сни ци 
и ко ри сни ци уго сти тељ ско-ту ри стич ких обје ка та, шко ла, спорт-
ских ха ла, пла ни нар ских, сту дент ских, уче нич ких до мо ва, ре кре-
а ци о них цен та ра, као и при вред на дру штва из обла сти тр го ви не, 
про из вод ње во де, пре храм бе них ар ти ка ла и ар ти ка ла оп ште на ме-
не, здрав стве не слу жбе, цен три за со ци јал ни рад).

План збри ња ва ња угро же них и на стра да лих на ни воу је ди
ни це ло кал не са мо у пра ве, по ред при ло га ра ђе них на осно ву оп-
штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5), са др жи и: 

1) пре глед ка те го ри ја угро же ног ста нов ни штва (по ка те го ри-
ја ма) ко је је по треб но збри ну ти (дат је на обра сцу ЗБ  – 1 ко ји је 
од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

2) пре глед ме ста при хва та ева ку и са них, прав ци кре та ња и ре-
јо ни раз ме шта ја где се ор га ни зу је збри ња ва ње (дат је на обра сцу ЗБ 
 – 2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

3) пре глед еки па за при хват и еки па за збри ња ва ње са за да ци-
ма на ме сту збри ња ва ња (дат је на обра сцу ЗБ  – 3 ко ји је од штам-
пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

4) пре глед обје ка та за сме штај угро же ног ста нов ни штва (дат 
је на обра сцу ЗБ  – 4 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње-
гов са став ни део);

5) пре глед ло ка ци ја за по ди за ње ша тор ских на се ља са по да-
ци ма о по сто ја њу при кљу ча ка за во ду, при кљу ча ка за стру ју, пољ-
ских то а ле та (дат је на обра сцу ЗБ  – 5 ко ји је од штам пан уз ово 
упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

6) ор га ни за ци ју пру жа ња пр ве и ме ди цин ске по мо ћи и пси-
хо со ци јал не по мо ћи ко ја се ор га ни зу је пре ма Пла ну пр ве и ме ди-
цин ске по мо ћи;

7) ор га ни за ци ју ве те ри нар ског збри ња ва ња ко је се спро во ди 
пре ко над ле жне ве те ри нар ске уста но ве.

План збри ња ва ња угро же них и на стра да лих на ни воу управ
ног окру га по ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца 
(ОБ-1 – ОБ-5) са др жи и об је ди ње не по дат ке из свих је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве:

1) пре глед ка те го ри ја угро же ног ста нов ни штва ко је је по-
треб но збри ну ти (по пу ња ва се по на стан ку опа сно сти);

2) пре глед обје ка та за сме штај угро же ног ста нов ни штва, са 
ка па ци те ти ма;

3) пре глед ло ка ци ја за по ди за ње ша тор ских на се ља;
4) пре глед ка па ци те та за со ци јал но збри ња ва ње.
План збри ња ва ња на на ци о нал ном ни воу, са др жи об је ди ње не 

по дат ке о објек ти ма за сме штај угро же ног ста нов ни штва, са ка па-
ци те ти ма, по управ ним окру зи ма.

5.3. План пр ве и ме ди цин ске по мо ћи
План пр ве и ме ди цин ске по мо ћи обез бе ђу је ор га ни за ци ју и 

спро во ђе ње пр ве и ме ди цин ске по мо ћи на угро же ном под руч ју.
План пр ве и ме ди цин ске по мо ћи на ни воу је ди ни це ло кал

не са мо у пра ве, по ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих обра-
за ца (ОБ-1 –ОБ-5) са др жи и пре глед здрав стве них уста но ва: број 
здрав стве них рад ни ка-ме ди цин ских ти мо ва, број бол нич ких кре-
ве та рас по ло жи вих за при јем по вре ђе них у ван ред ним си ту а ци ја-
ма, вр сте спе ци ја ли стич ких слу жби у здрав стве ној уста но ви, број 
са ни тет ских во зи ла, по да ци о ла бо ра то ри ја ма (дат је на обра сцу 
ПМП- 1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни 
део), број и вр сте еки па Цр ве ног кр ста Ср би је и дру гих ху ма ни-
тар них ор га ни за ци ја ко је уче ству ју у пр вој по мо ћи.

План пр ве и ме ди цин ске по мо ћи на ни воу управ ног окру га, 
по ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5) 
са др жи и об је ди ње не по дат ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су 
у ње го вој над ле жно сти и то:

 – пре глед здрав стве них уста но ва (број здрав стве них рад ни-
ка-ме ди цин ских ти мо ва, број бол нич ких кре ве та, вр сте спе ци ја ли-
стич ких слу жби у здрав стве ној уста но ви, број са ни тет ских во зи ла, 
по да ци о ла бо ра то ри ја ма).

План пр ве и ме ди цин ске по мо ћи на на ци о нал ном ни воу, 
са др жи по дат ке о ка па ци те ти ма здрав стве них уста но ва на на-
ци о нал ном ни воу и об је ди ње не по дат ке управ них окру га ко ји 
се од но се на пре глед здрав стве них уста но ва (број здрав стве них 
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рад ни ка-ме ди цин ских ти мо ва, број рас по ло жи вих бол нич ких кре-
ве та, вр сте спе ци ја ли стич ких слу жби у здрав стве ној уста но ви, 
број са ни тет ских во зи ла, по да ци о ла бо ра то ри ја ма и по да ци ма о 
ка па ци те ти ма Цр ве ног кр ста Ср би је).

5.4. План аса на ци је те ре на
План аса на ци је те ре на са др жи ор га ни за ци ју са ни тар но-хи ги-

јен ских и са ни тар но-тех нич ких ме ра на те ре ну, на се љи ма и објек-
ти ма, у ци љу спре ча ва ња ши ре ња за ра зних бо ле сти, епи де ми ја и 
дру гих штет них по сле ди ца по ста нов ни штво и ма те ри јал на до бра, 
на кон еле мен тар не не по го де или дру ге не сре ће. 

Пла ном аса на ци је те ре на пла ни ра се ре а ли за ци ја сле де ћих 
ак тив но сти: 

1) при ку пља ње, иден ти фи ка ци ја и са хра њи ва ње на стра да лих 
у еле мен тар ним не по го да ма и дру гим не сре ћа ма;

2) при ку пља ње и укла ња ње уги ну лих жи во ти ња;
3) укла ња ње от пад них во да, от пад них ма те ри ја, не у по тре-

бљи вих на мир ни ца, ле ко ва и дру гих ма те ри ја ко је тре ба ор га ни зо-
ва но уни шти ти (пла ни ра ти ка па ци те те за при ку пља ње и пре во же-
ње до ме ста уни шта ва ња);

4) дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја, де ра ти за ци ја и ре ме ди ја ци ја 
обје ка та и те ре на.

Аса на ци ју те ре на спро во де ко му нал не слу жбе, за во ди за јав-
но здра вље, здрав стве не уста но ве, ор га ни уну тра шњих по сло ва и 
ин сти ту ти суд ске ме ди ци не, по љо при вред не и ве те ри нар ске слу-
жбе, гра ђе вин ска пред у зе ћа, пред у зе ћа за из град њу пу те ва и дру га 
при вред на дру штва и уста но ве ко ји у окви ру сво је ре дов не де лат-
но сти оба вља ју исте или слич не по сло ве и је ди ни це ци вил не за-
шти те.

План аса на ци је на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве по-
ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5) 
са др жи: пре глед ло ка ци ја за за ко па ва ње уги ну лих жи во ти ња (дат 
је на обра сцу АС-1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње-
гов са став ни део); пре глед ло ка ци ја за при ку пља ње и уни шта ва ње 
штет них ма те ри ја.

План аса на ци је на ни воу управ ног окру га са др жи об је ди ње-
не по дат ке из свих је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве по при ло зи ма из-
ра ђе ним на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5).

План аса на ци је на на ци о нал ном ни воу се не из ра ђу је по-
себ но већ се пра ви са мо пре глед при вред них дру шта ва, слу жби и 
дру гих прав них ли ца ко ја се ан га жу ју у аса на ци ји на ни воу свих 
управ них окру га.

5.5. План скла ња ња
План скла ња ња об у хва та де таљ не пла но ве за скла ња ње ста-

нов ни штва у слу ча ју рат них опа сно сти као и опа сно сти иза зва-
них ну кле ар ним и хе миј ским уде сом. Угро же но ста нов ни штво се 
скла ња у скло ни шта основ не и до пун ске за шти те, а уко ли ко је та-
квих скло ни шта не до вољ но или не по сто је на угро же ном под руч-
ју, скла ња ње се вр ши у при ла го ђе ним по друм ским про сто ри ја ма и 
дру гим за кло ни ма (пе ћи не, ту не ли и дру ги ко му нал ни и при род ни 
објек ти). 

Ор га ни за ци ја скла ња ња угро же ног ста нов ни штва је у над ле-
жно сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

План скла ња ња раз ра ђу је спро во ђе ње сле де ћих ак тив но сти:
1) при пре ма скло ни шта (пра жње ње, чи шће ње, опре ма ње 

нео п ход ном опре мом, про ве ра елек тро и ма шин ских ин ста ла ци ја, 
вен ти ла ци о них уре ђа ја, вра та, дез ин фек ци ја итд.) и дру гих обје ка-
та за скла ња ње;

2) бла го вре ме но оба ве шта ва ње угро же ног ста нов ни штва о 
по тре би скла ња ња и ме сти ма за скла ња ње;

3) ор га ни за ци ју бо рав ка у скло ни шти ма (одр жа ва ње ре да и 
хи ги је не).

План скла ња ња на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве по-
ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих (ОБ-1 –ОБ-5) са др жи и 
пре глед скло ни шта по вр сти за шти те и на ме ни (дат је на обра сцу 
Ск -1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни 
део); пре глед скло ни шта по ме сту скла ња ња (по ме сту ста но ва-
ња, по ме сту ра да и на јав ном ме сту дат је на обра сцу Ск-2 ко ји 
је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део); пре-
глед по друм ских и дру гих обје ка та по год них за скла ња ње (дат је 
на обра сцу Ск-3 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов 
са став ни део); пре глед по треб ног и обез бе ђе ног скло ни шног про-
сто ра (дат је на обра сцу Ск-4 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и 
чи ни ње гов са став ни део); пре глед скла ња ња ста нов ни ка по скло-
ни шним објек ти ма (дат је на обра сцу Ск-5 ко ји је од штам пан уз 

ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део); пре глед ру ко во ди о ца 
скло ни шта;упут ство о ор га ни за ци ји скла ња ња и бо рав ка у скло-
ни шту; упут ство за рад ру ко во ди о ца скло ни шта; упут ство за чла-
на шта ба за ван ред не си ту а ци је од ре ђе ног за ко ор ди на ци ју и ор га-
ни за ци ју скла ња ња.

План скла ња ња на ни воу управ них окру га са др жи об је ди-
ње не по дат ке о скло ни шним ка па ци те ти ма по је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве ко је су у са ста ву управ ног окру га.

План скла ња ња на на ци о нал ном ни воу, са др жи збир не 
по дат ке из пла на скла ња ња управ них окру га и по дат ке о јав ним 
скло ни шти ма.

5.6. План за шти те од не ек спло ди ра них убој них сред ста ва 
(НУСа)

План за шти те од не ек спло ди ра них убој них сред ста ва 
(НУС-а) из ра ђу је се са мо на на ци о нал ном ни воу и са др жи:

1) пре глед ка па ци те та за за шти ту од НУС (пи ро тех нич ки ти-
мо ви Вој ске Ср би је, МУП-а и слу жбе над ле жне за ван ред не си ту-
а ци је)

2) пре глед овла шће них прав них ли ца за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва за шти те од НУС;

3) пре глед по вр ши на за га ђе них НУС (дат је на обра сцу НУС- 
1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

4) пре глед ло ка ци ја за уни шта ва ње НУС (дат је на обра сцу НУС- 
2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи ни ње гов са став ни део);

5) про це ду ре за оба вља ње пословa за шти те од НУС.
5.7. План очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак под ра зу ме-

ва очу ва ње до ба ра нео п ход них за жи вот ста нов ни штва и ор га ни-
за ци ју ме ра за: над зор и кон тро лу ква ли те та во де, ме ре за шти те 
из во ри шта во де и одр жа ва ње си сте ма во до снаб де ва ња; очу ва ње 
жи во тињ ског фон да и на мир ни ца жи во тињ ског по ре кла; очу ва ње 
биљ не про из вод ње и биљ них про из во да; очу ва ње кул тур но-исто-
риј ских до ба ра.

План очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак по ред при ло га из-
ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца (ОБ-1 – ОБ-5) са др жи:

1) план ева ку а ци је и збри ња ва ња жи во тињ ског фон да (из ра-
ђу је се у са рад њи са над ле жним фар ма ма, кла ни ца ма од но сно вла-
сни ци ма истих);

2) план очу ва ња биљ них про из во да (из ра ђу је се у са рад њи 
са прав ним ли ци ма за про из вод њу и скла ди ште ње биљ них про-
из во да); 

3) план очу ва ња кул тур но-исто риј ских до ба ра (из ра ђу је се у 
са рад њи са над ле жним уста но ва ма кул ту ре и уста но ва ма над ле-
жним за за шти ту ар хив ске гра ђе, по по себ ној ме то до ло ги ји ко ју те 
уста но ве при ме њу ју у скла ду са упут стви ма ре сор ног ми ни стар-
ства).

План очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак на ни воу је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве по ред при ло га из ра ђе них на осно ву оп штих 
обра за ца (ОБ-1 –ОБ-5) са др жи: пре глед обје ка та во до снаб де ва ња 
(из во ри шта пит ке во де, ре зер во а ри, тер мал ни и ми не рал ни из-
во ри во де); пре глед при вред них дру шта ва ко ја се ба ве про из вод-
њом во де; пре глед при вред них дру шта ва и дру гих прав них ли ца 
ко ја се ба ве про из вод њом жи вот них на мир ни ца; пре глед си ло са, 
скла ди шта и хлад ња ча; пре глед фар ми (са укуп ним ка па ци те том); 
пре глед за ли ха сточ не хра не  – се на жа и си ла жа; пре глед ве те ри-
нар ских уста но ва; пре глед ма те ри јал них и кул тур но-исто риј ских 
до ба ра ко ја под ле жу за шти ти.

План очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак на ни воу управ-
ног окру га са др жи об је ди ње не по дат ке из свих је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве по при ло зи ма из ра ђе них на осно ву оп штих обра за ца 
(ОБ-1 – ОБ-5).

План очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак на на ци о нал ном 
ни воу са др жи: пре глед ка па ци те та за ал тер на тив но во до снаб де-
ва ња (по управ ним окру зи ма, ре ги стар про из во ђа ча во де са по-
треб ним по да ци ма; пре глед ка па ци те та за очу ва ње, жи во ти ња и 
жи вот них на мир ни ца (по управ ним окру зи ма); пре глед кул тур но-
исто риј ских до ба ра од на ци о нал ног зна ча ја и ло ка ци је за њи хо ву 
за шти ту и збри ња ва ње.

6. План упо тре бе сна га и сред ста ва за шти те и спа са ва ња
План упо тре бе сна га и сред ста ва за шти те и спа са ва ња из ра-

ђу је се на на ци о нал ном, по кра јин ском и на ни воу је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве и при ка зу је еле мен те бит не за опе ра тив но де ло ва-
ње сна га за шти те и спа са ва ња и то:

План упо тре бе сна га и сред ста ва за шти те и спа са ва ња на ни
воу је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са др жи сле де ће при ло ге:
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1) пре глед опе ра тив них сна га за ан га жо ва ње у за шти ти и 

спа са ва њу (ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це, је ди ни це ци вил не за-
шти те, је ди ни це МУП-а, је ди ни це Вој ске Ср би је, је ди ни це Гор ске 
слу жбе спа са ва ња и др.)  – по пу ња ва се у то ку из вр ше ња;

2) еки па за ко ор ди на ци ју ма те ри јал ног обез бе ђе ња опе ра тив-
них сна га на те ре ну;

3) те ле ко му ни ка ци о но обез бе ђе ње (пре глед ве за са соп стве-
ним сна га ма и опе ра тив ним сна га ма ко је пру жа ју по моћ;

4) раз ра ду на чи на снаб де ва ња го ри вом, во дом и хра ном 
(обез бе ђе ње, ди стри бу ци ја и рас по де ла);

5) ор га ни за ци ја сме шта ја опе ра тив них сна га;
6) ор га ни за ци ја здрав стве не за шти те при пад ни ка опе ра тив-

них сна га;
7) са став ни део овог пла на су кар те угро же ног под руч ја (ди-

ги тал не од но сно ТК) на ко ји ма се, у то ку спро во ђе ња ак ци ја за-
шти те и спа са ва ња уно се рас по ред и прав ци де ло ва ња опе ра тив-
них сна га на те ре ну.

План упо тре бе сна га и сред ста ва за шти те и спа са ва ња на на
ци о нал ном ни воу са др жи пре глед свих опе ра тив них сна га (ва тро-
га сно-спа си лач ких је ди ни ца, спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца ци вил не 
за шти те, по ли ци је, вој ске) и овла шће них и оспо со бље них прав них 
ли ца. Овај план тре ба да са др жи и све по треб не по дат ке о вр сти, 
ја чи ни (број ном ста њу) опе ра тив них сна га-је ди ни ца, за тим по дат-
ке о од го вор ним ли ци ма (име, пре зи ме, функ ци ја, кон такт адре са 
и те ле фо ни). 

Са став ни део овог пла на су кар те те ри то ри је Ре пу бли ке Ср-
би је (ди ги тал не од но сно то по граф ске) на ко ји ма су уне се ни рас-
по ред и зо не од го вор но сти од но сно прав ци де ло ва ња опе ра тив них 
сна га на те ре ну.

7. План ин фор ми са ња јав но сти
План ин фор ми са ња јав но сти, са др жи: пре глед овла шће них 

ли ца ко ја ће вр ши ти ин фор ми са ње јав но сти; пре глед ор га ни за ци ја 
и ин сти ту ци ја јав ног ин фор ми са ња; на чин при ку пља ња и до би ја-
ња по да та ка и ин фор ма ци ја о еле мен тар ним не по го да ма и дру гим 
не сре ћа ма и пред у зе тим ме ра ма; ор га ни зо ва ње ин фор ми са ња ви-
де о тек стом, те ле кон фе рен ци ја ма, ко ри шће њем ин тер не та и дру-
гим сред стви ма.

8. План убла жа ва ња и от кла ња ња по сле ди ца еле мен тар
них не по го да и дру гих не сре ћа

Пла ном убла жа ва ња и от кла ња ња по сле ди ца еле мен тар них 
не по го да и дру гих не сре ћа, раз ра ђу ју се ме ре за хит но утвр ђи ва ње 

ну жних по тре ба по стра да лог ста нов ни штва на угро же ном под руч-
ју, утвр ђи ва ње и про це ну на ста ле ште те и дру ге ме ре ко ји ма се 
убла жа ва ју и от кла ња ју не по сред не по сле ди це од еле мен тар них 
не по го да и дру гих не сре ћа и до при но се нор ма ли за ци ји жи во та и 
ра да на угро же ном под руч ју.

План убла жа ва ња и от кла ња ња по сле ди ца еле мен тар них не-
по го да са др жи:

1) спи сак еки па за утвр ђи ва ње ну жних по тре ба угро же ног и 
по стра да лог ста нов ни штва;

2) спи сак еки па за при ку пља ње, ко ор ди на ци ју рас по де ле и 
рас по де лу ху ма ни тар не по мо ћи;

3) пре глед ло ка ци ја/обје ка та за при ку пља ње, сме штај, ди-
стри бу ци ју и рас по де лу ху ма ни тар не по мо ћи;

4) ор га ни за ци ју при хва та, ма те ри јал но-тех нич ка сред ства и 
људствo за об но ву и са на ци ју обје ка та.

9. Рад на до ку мен та
По ред еле ме на та из увод них на по ме на за из ра ду пла но ва за-

шти те и спа са ва ња, са став ни део пла но ва за шти те и спа са ва ња на 
свим ни во и ма су и:

 – пре глед за да та ка су бје ка та за шти те и спа са ва ња са за да ци-
ма (дат је на обра сцу Сум-1 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и 
чи ни ње гов са став ни део);

 – збир ни пре глед ка па ци те та од зна ча ја за за шти ту и спа са ва-
ње раз вр ста них по ка те го ри ја ма: гра ђе вин ске ма ши не (бул до же ри, 
ба ге ри, ро во ко па чи, и др.), пре во зна сред ства (ауто бу си, ми ни бу-
се ви, бро до ви, чам ци, ске ле, и др.) тран спорт на сред ства (ка ми о-
ни за пре воз пе ска и дру гог гра ђе вин ског ма те ри ја ла, ка ми о ни за 
тран спорт ро бе, ка ми о ни хлад ња че, ци стер не за во ду, ци стер не за 
го ри во и др.), спа си лач ка сред ства и опре ма (са ни тет ска во зи ла, 
ва тро га сна во зи ла) по љо при вред на ме ха ни за ци ја (трак то ри, ци-
стер не, по љо при вред не пр ска ли це и др.) са по да ци ма о рас по ло-
жи вим ко ли чи на ма, вла сни ци ма тих сред ста ва и кон так ти ма са 
вла сни ци ма (те ле фо ни и адре се), на ве сти у та бе лар ном при ка зу 
(да та је на обра сцу Сум-2 ко ји је од штам пан уз ово упут ство и чи-
ни ње гов са став ни део);

 – оста ла до ку мен та ко ја чи не: спи сак чла но ва над ле жног шта-
ба за ван ред не си ту а ци је; спи сак по ве ре ни ка и за ме ни ка по ве ре ни-
ка ци вил не за шти те; од го ва ра ју ће то по граф ске и ге о граф ске кар те; 

 – пла но ви гра да и на се ља са на зна че ним свим еле мен ти ма 
бит ним за за шти ту и спа са ва ње у слу ча ју еле мен тар них не по го да 
и дру гих не сре ћа и дру га до ку мен та.
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