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П Л А Н 

П Р Е В Е Н Т И В Н О Г   Д Ј Е Л О В А Њ А 
 

УВОД 
 

Као други сегмент Плана заштите и спасавања општине Невесиње, поред Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Невесиње, 

јесте План превентивног дјеловања. Приступ израде овог, као и осталих сегмената Плана заштите и спасавања, проистиче из доктрине ризико-базираног 

димензионирања, што им омогућава компатибилност у ужем и ширем смислу.  

Израда Плана превентивног дјеловања дефинисана је Уредбом  о садржају и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће, донесеном 

од стране Владе РС која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број:68/13. 

План превентивног дјеловања је одређен мјерама и активностима које се требају реализовати од стране субјеката заштите и спасавања, у циљу спречавања 

настанка или смањења насталих послиједица, које могу бити изазване елементарном непогодом и другом несрећом. 
 

РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СУ ПРОИСТЕКЛИ ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Положај општине Невесиње, у географском смислу, је на западу Балканског полуострва, југа Босне и Херцеговине и југоистока Републике Српске. Општина 

Невесиње је детерминисана као високо подручје Источне Херцеговине, смјештене између геогрефских координата: сјеверне географске ширине 43°04ʼ- 43°29ʼ и 

источне географске дужине 17°58ʼ- 18°25ʼ. Према подацима из Института за пољопривреду РС површина општине износи 917,38 km², што значи да је друга по 

површини у Републици Српској. Дужина граница са шест херцеговачких општина и градом Мостаром износи 167,9 km.  

Подручје је богато шумом и шумским културама и можемо рећи да од укупне површине општине Невесиње на шуме и шумска земљишта отпада 40.525,74 Ха, 

што представља 44,17% од укупне површине. 

Рељефну структуру општине изражавају планински масиви и хрбати, крашка поља, долине, завале и котлине. Положеније падине обиљежене су честим појавама 

јама, вртача, увала и пећина. Осим Невесињског поља чија је површина око 17.000 Ха, на подручју општине смјештено је Лукавачко поље, површине 250 Ха и 

Слато поље површине 150 Ха. Просјечна надморска висина Невесињског поља износи 860 m, док је најнижа тачка Понор у Биограду на висини од 799,9 m. 

Планинских масиви и набори се генерално пружају динарским правцем. Највисочији врхови су Ботин (Вележ) 1.969 m, Зимомор (Црвањ) 1.921 m. Постојање 

знатног броја планинских површи у геоморфолошком смислу дају посебну карактеристику овом подручју. 

Хидролошка одлика је постојање више понорских зона. Сјеверозападна понорска зона се дренира преко три понора, а одликује се подземном везом са извором 

Буне. Југозападна понорска зона, која је једна од највећих на подручју Динарида, може дренирати 110 m³/s и директно је повезана са извором Бунице. Трећа 

понорска зона се дренира из Лукавачког поља и повезана је са изворима Вријеке и Сушице. Појава бифуркације на подземним токовима је присутна на свим 

понорским зонама, а као четврта понорска зона се може повезати са бифуркацијом на горњем току Заломке, гдје један дио воде отиче према Гатачком пољу и 

сливу Требишњице. Хидролошка слика овог подручја је била искључиво условљена са количином падавина у хумиднијем периоду године. Тренутно је у процесу 

израда система „Горњи хоризонти“, који ће у финалној изведби суштински измјенити постојећу ходролошку поставку. 

У геолошком смислу,  ово подручје се одликује свим карактеристикама као и остала крашка поља, са сличним геоморфолошким структурама и наслагама, као 

што су пијесци, шљунци, глине, иловаче, лапори и камено кршје. Педолошки је више од једне трећине овог подручја сачињено од смеђег земљишта са кречним 

конгломератима и пијеском лакшег механичког састава, високе водопропусности, киселе и слабо киселе реакције, те осредњег садржаја хумуса. Од присутних 
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минералних сировина потребно је поменути лежишта боксита, квалитетног доломитног и кварцног пијеска, као и грађевинског камена, док је присутна и 

угљенисана серија мале дебљине и лошег квалитета. 

Климатске одлике овог подручја очитују се постојањем правилног ритма годишњих доба. Падавине су распоређене дуж читаве године, али су чешће у току 

прољећа и јесени. Нема дужих периода суше, као ни непрекидних периода падавина. Температуре су умјерене, а у зимском и љетном периоду достижу своје 

минималне и максималне вриједности. Иако је ово подручје богато падавинама њихов распоред у току године, условљава да у периодима године када је вода 

најпотребнија ње практично нема довољно, док је у другом пероду има и превише. 

Општина је организована у 17 мјесних заједница са 57 насељених мјеста, у којима, према попису из 2013. г. живи 13.758 становника. Највећи број становника 

живи у четири градско - приградске мјесне заједнице, гдје уживају све погодности урбаног насеља. Насупрот њима присутна су рурална подручја са неразвијеном 

инфрастуктуром и са становништвом старије животне доби. 

Подаци о природном кретању становништва директан су одраз на старосну стуктуру становништва у општини Невесиње. Сталан одлазак младих људи, као и 

неравномјеран развој, довели су до тога да становништво стари. Уколико се у наредном периоду не зауставе негативни демографски трендови, структура 

становништва, са старосног аспекта, може бити упитна у погледу економске одрживости.  

С обзиром да припадамо скупини неразвијених општина, према подацима из 2016. г. незапослено је било 2.803 лица, при чему је било највише са средњом 

стручном спремом. Привредна структура, која је нарушена од времена ратних дешавања, још увијек није успијела да се опорави и да користи расположиве ресурсе 

као замајац економског развоја. Може се рећи да је пољопривреда најзаступљенија привредна грана. 

Подручје општине Невесиње је смјештено на сеизмички активном простору. Позиционирано је источно од активног компресионог геотектонског контакта (дуж 

обале Јадранског мора) између Јадранске масе и Динарида. Јадранска маса, као дио Африкче плоче, утиснута је између Апенина и Динарида, дуж колизионо 

компресивних расједа, који су неотектонски активни у јадранском приобаљу. Интензитет земљотреса који се може очекивати на овом простору износи 8º MCS, 

међутим ако обратимо пажњу на еталонско тло састављено од шљунка, пијеска и иловаче, и са нивоом подземних вода на дубини од око 4 m, треба у рачун 

додати прираст од једног степена, према чему је очекивани интензитет могућег земљотреса између 8 и 9º MCS. Што значи да сеизмичка енергија која може бити 

ослобођена у облику земљотреса, у знатној мјери може угрозити животе људи, њихову имовину и цјелокупан животни простор, на овом подручју. 

На подручју општине заступљена је градња објеката свих типова повредивости, у сеизмичком смислу. Још увијек постоји један број објеката изграђених прије 

1965.г. који нису подлијегали испуњењу обавезних стандарда прописаних за заштиту од земљотреса. Мањи дио таквих објеката се налази у урбаној зони, док је 

већина у сеоским подручјима. Највећи број изграђених објеката спада у категорију типа „ Б “ за који можемо рачунати, уз присутна оштећења, да могу заштитити 

становништво до интензитета земљотреса VII° (MCS). Један дио објеката, који је у тренду повећања и који поред индивидуалних имају и функцију јавних, 

изграђен је поштујући прописане стандарде, који уз прихватљиво оштећење могу заштитити становништво и до VIII°(MCS).    

Општинско подручје је промрежено главним саобраћајницама: магистрални пут Мостар – Гацко (М 6.1), регионални пут Коњиц – Берковићи (R 435), регионални 

пут Улог – Кланци (R 433), локални пут Придворци – Зијемља (L 012). Укупна дужина локалних путева I категорије износи 167,8 km, локалних путева  II 

категорије 102,1 km, улица I категорије 12,6 km, улица II категорије 10,1 km и некатегорисаних путева 14,7 km. Један дио је пресвучен асфалтном подлогом, а 

други је макадамски пут. Дужина тротоара износи 8,1 km, укупне површине 15.900 m², док је површина паркинг простора 3.750 m². Подаци које смо истакли се 

непрестано мјењају, а дужине путева се повећавају, нарочито са асфалтном подлогом. 

Напомена: Подаци које смо истакли у општим карактеристикама су издвојени из Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Невесиње. 

У поменутом документу они су дати у  много већем обиму са детаљнијим описом. 
 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 

Подаци којима располажемо могу приказати само дјелимични аспект интервентних реаговања у оквиру локалне заједнице. Статистика интервенција у неким 

случајевима представља подлогу која имплицира на закључак, док у неким случајевима немамо никакве поуздане информације, без обзира на живо сјећање о 

догађају који захтијева пуну пажњу.   
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ВРИЈЕМЕ ДЕШАВАЊА И ОПИС СТАЊА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ИНТЕРВЕНТНЕ СНАГЕ СПАСИЛАЧКЕ И ХИТНЕ СЛУЖБЕ 

ЗЕМЉОТРЕС 

03./04.10.1979. 
Серија земљотреса са епицентром на подручју опш-

тине, магнитудâ 3,9º-5,1º по Рихтеру, што одговара 

интензитетимâ  V-VII MCS.  

То је Силан земљотрес који се одликује паничном 

реакцијом људи. Објекти старе градње имају умјерена 

и тешка оштећења. Најзаступљенији објекти имају 

лака и умјерена оштећења, док на новим објектима са 

примјењеним стандардима заштите нема битних ош-

тећења.  

 

Нема писаних забиљешки о интервенцијама, предузетим 

мјерама и реализованим задацима. Према живом сјећању, 

осим краткотрајне евакуације становништва у теже оште-

ћеним објектима, све активности су биле у функцији опо-

равка са учешћем шире друштвене заједнице (екс Југо-

славија) и што хитнијег успостављања виталних функ-

ција (становање, лијечење, нормализација опскрбе вод-

ом, ел. струјом, поправак путева и др,)  

 

Без обзира на недостатак писаних података, све снаге који-

ма је располагала локална заједница биле су стављене у фу-

нкцију евакуације, успоставе виталних функција на угро-

женом подручју и опоравка. Осим њих биле су ангажоване 

и друге снаге са ужег и ширег подручја. 

ПОПЛАВА 

28.11. - 28.12.2010. 
Поплава због које је проглашена Ванредна ситуација 

на подручју шест мјесних заједница општине Неве-

сиње у периоду 4.-14.12.2010. Интервенције и акти-

вности реализовања мјера су трајеле све до 

28.12.2010.г. 

Енормне падавине у дужем временском периоду ство-

риле су услове већег прилива воде од пропусне моћи 

понорских зона. На угроженим подручјима шест мје-

сних заједница дошло је до поремећаја виталних фу-

нкција, евакуације 260 становника, плављења 43 куће 

и 167 помоћних објеката. Процјењена директна штета 

је износила 1.360.550,00 КМ, уз неизражену индире-

ктну стварна штета је износила много више.  

Није забиљежен тачан број интервенција свих служби и 

тимова које су се десиле. Ипак су биле забиљежене раз-

личите врсте активности: 

▪ Достава хране, воде, лијекова, хигијенског материјала 

▪ Евакуација угроженог становништва 

▪ Евакуација стоке и сточне хране 

▪ Евакуација болесних до здравствених установа 

▪ Интервенције медицинских тимова 

▪ Интервенције ветеринарских тимова 

▪ Интервенције мобилних тимова општинских служби у 

функцији ЦЗ 

▪ Интервенције електродистрибутивнх и електропре-

носних тимова 

▪ Организација смјештаја и опскрбе основних животних 

намирница за угрожено становништво 

▪ Организација праћења стања и промјена водостаја 

▪ Организација и провођење мјера дежурства у току ван-

редне ситуације 

▪ Дезинфиковање загађеног подручја са здравственим 

тимовима 

▪ Интервенције тимова са чамцима 

▪ Интервенције хеликоптерског тима 

▪ Организација и провођење активности процјене штете 

▪ Активности на санацији подручја  

▪ Организација и достава помоћи у различитим обли-

цима. 

Потребно је поменути да број јединица и тимова ЦЗ за ову 

врсту непогоде није био довољан. Упркос томе друштво је 

одговорило оним чиме је располагало: 

• Штаб за ванредне ситуације 

• ТВЈ је забиљежила 24 интервенције различитог кара-

ктера, са употребом ватрогасне опреме и велики број уче-

шћа, у трајању од 105 часова. 

• Двије интервенције вет-тима у организацији ШВС, у тра-

јању од 6 часова 

• Двије интервенције мед-тима за болесне становнике 

• Седам интервенција тима за асанацију на дезинфекцији и 

санацији терена, у трајању 24 часа 

• Три интервенције тимова електродистрибуције у трајању 

од 13 часова 

• Више активности доставе потрепштина, са различитим 

средствима (возила, чамци и др.) 

• Више активности обиласка терена, мобилних тимова, ти-

мова за процјену штете и др. 

• Достава потрепштина уз помоћ хеликоптера у неколико 

наврата, преко јединица „Sfor“-а 

• Интервенције Црвеног крста 

• Многе друге интервенције  

ПОЖАР 
2002.    7 на отвореном простору 36 ватрогасаца 
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Било је 10 ПП интервенција.  

Опожарена површина: 0,5Ха.  
 

2003. 

Било је 95 ПП интервенција 

Опожарена површина: 3.471,1Ха 
 

2004. 

Било је 21 ПП интервенција 

Опожарена површина: 8Ха 
 

2005. 

Било је 18 ПП интервенција 

Опожарена површина је била незнатна 
 

2006. 

Било је 41 ПП интервенција 

Опожарена површина: 30,0Ха 
 

2007. 

Било је 79 ПП интервенција 

Опожарена површина: 4.753,6Ха 
 

2008. 

Било је 69 ПП интервенција 

Опожарена површина: 1.389,5Ха 
 

2009. 

Било је 32 ПП интервенција 

Опожарена површина: 1.471,2Ха 
 

2010. 

Било је 37 ПП интервенција 

Опожарена површина: 238,0Ха 
 

2011. 

Било је 63 ПП интервенције 

Опожарена површина: 346,4Ха 
 

2012. 

Било је 105 ПП интервенција 

Опожарена површина: 4.790,9Ха 

 

  2 на објектима 

  1 на осталом 

 

85 на отвореном простору 

  6 на објектима 

  4 на осталом 
 

15 на отвореном простору 

  6 на објектима 

  0 на осталом 
 

7   на отвореном простору 

10 на објектима 

  1 на осталом 
 

25 на отвореном простору 

11 на објектима 

  5 на осталом 
 

66 на отвореном простору 

11 на објектима 

  2 на осталом 
 

47 на отвореном простору 

13 на објектима 

  9 на осталом 
 

18 на отвореном простору 

  3 на објектима 

10 на осталом + 1 лажна дојава 
 

28 на отвореном простору 

  3 на објектима 

  6 на осталом  
 

50 на отвореном простору 

  9 на објектима 

  2 на осталом + 2 лажне дојаве 
 

95 на отвореном простору 

  4 на објектима 

  5 на осталом + 1 лажна дојава 

 

33 осталих  

Утрошено вријеме: 6д 16ч 00м 

 

360 ватрогасаца 

475 осталих 

Утрошено вријеме: 172д 12ч 10м 
 

51 ватрогасац 

58 осталих 

Утрошено вријеме: 9д 12ч 45м 
 

48 ватрогасаца 

53 осталих 

Утрошено вријеме: 6д 00ч 30м 
 

132 ватрогасца 

126 осталих 

Утрошено вријеме: 21д 18ч 40м 
 

277 ватрогасаца + 10 ЦЗ 

353 осталих  

Утрошено вријеме: 90д 07ч 20м 
 

213 ватрогасаца 

287 осталих 

Утрошено вријеме: 56д 15ч 55м 
 

99 ватрогасца 

75 осталих 

Утрошено вријеме: 10д 14ч 20м 
 

125 ватрогасаца 

125 осталих 

Утрошено вријеме: 24д 07 ч35м 
 

275 ватрогасаца 

205 осталих 

Утрошено вријеме: 47д 08ч 15м 
 

291 ватрогасаца + 365 ЦЗ 

501 осталих + 11 налета хелик.  

Утрошено вријеме: 330д 01ч 50м 
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2013. 

Било је 40 ПП интервенција 

Опожарена површина: 108,6Ха 
 

2014. 

Било је 23 ПП интервенције 

Опожарена површина: 6,2Ха 
 

2015. 

Било је 74 ПП интервенције 

Опожарена површина: 477,5Ха 

----------------------- 
За период од 14 година у континуитету (2002.г.-

2015.г) било је укупно 707 ПП интервенција, а опожа-

рена површина је износила 17.091,5 Ха, што одговара 

површини читавог Невесињског поља. 

21 на отвореном простору 

10 на објектима 

  9 на осталом 
 

11 на отвореном простору 

  9 на објектима 

  3 на осталом 
 

58 на отвореном простору 

  6 на објектима  

10 на осталом 

 

---------------------- 
Укупан број интервенција, према субјектима гашења је: 

533 на отвореном простору, 103 на објектима, 67 на 

осталим субјектима и 4 лажне дојаве. 

118 ватрогасаца 

105 осталих 

Утрошено вријеме: 22д 13ч 45м 
 

75 ватрогасаца 

51 осталих 

Утрошено вријеме: 9д 07ч 20м 
 

237 ватрогасаца 

146 осталих + 2 ЦЗ 

Утрошено вријеме: 9д 07ч 20м 

 

-------------------- 
Укупан број учешћа на интервецијама гашења пожара је 

5.351, при чему је утрошено вријеме износило: 2г  122д  11ч 

40м.  

СНИЈЕГ 

2005. 
Елементарна непогода изазвана снијежним падави-

нама и снијегом проглашена је 28.01.2005.г. од стране 

ШВС. Након 12 дана је укинута – 09.02.2005.г. Акти-

вности везане за опоравак и процјену штете су трајале 

све до половине марта. Проглашењу ванредне ситуа-

ције су претходиле велике снијежне падавине, које су 

узроковале нестанак ел. струје, а потом и воде у град-

ској мрежи, а уз блокаду путева паралисане су  вита-

лне функције локалне заједнице. 

 
 
 

 

 

 

       __________________________________  

2012. 
На основу Одлуке о проглашењу стања природне нес-

реће – елементарне непогоде, проглашена је ванре-

дна ситуација 04.02.2012.г. Одлука је укинута након 

24 дана, 28.02.2012.г. мада су активности рашчишћа-

вања снијега потрајале до 10. марта, а активности око 

утврђивања штете и опоравка и нешто дуже. 

Не посједујемо податке о свим предузетим активности-

ма, мада су се сигурно дешавале, а подаци које имамо су: 

▪ Евакуација угроженог становништва 

▪ Принудно санирање оштећених објеката (куће, штале, 

помоћно објекти...)  

▪ Чишћење путева према потребама и приоритетима 

▪ Чишћење прилаза око јавних објеката 

▪ Чишћење простора за пјешаке 

▪ Медицинске интервенције 

▪ Достава лијекова, хране и осталих намирница 

▪ Ветеринарске интервенције 

▪ Организација дежурстава и пријема и емитовања инф-

ормација становништву 

▪ Утврђивање штете 

▪ Активности на санацији и опоравку 
              

                      ______________________________________ 

Активности које је предузимала локална заједница изг-

ледали су безнадежно у првим данима непогоде. С обз-

иром да није постојала могућност помоћи са било које 

стране, једини избор је био искористити све постојеће 

капацитете, којима се располагало. 

Активности које су реализоване: 

Локална заједница је одговорила са оним чиме је распо-

лагала. 

▪ Штаб за ванредне ситуације 

▪ Редовне службе „Невесињепутева“. 

▪ Тимови са машинама за чишћење ангажовани од стране 

ШВС 

▪ Јединица ВРС 

▪ ТВЈ са постојећом опремом 

▪ Добровољци и самоорганизовано становништво 

▪ Хеликоптерски тим РС 

▪ Медицински тим прве помоћи 

▪ Ветеринаска станица 

▪ Комисија за процјену штете са стручним комисијама 

▪ Општински мобилни тимови  

▪ Тимови за санацију и опоравак 
   

                  ________________________________________ 

Снаге и средства којима је располагала општина су били 

искориштени у пуном капацитету. Помоћ од шире заје-

днице могла је бити организована само у одређеном обли-

ку. 

▪ Штаб за ванредне ситуације 

▪ Редовне службе „Невесињепутева“, ојачане додатн-ом 

механизацијом 
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Услови који су владали су били незабиљежени за ова-

кву врсту природне непогоде. Осим велике количине 

снијега којим су тотално блокирани путеви, услије-

дио је прекид напајања електричном струјом, водом, 

телефонским сигналом, опскрбом лијековима, храном 

за људе и стоку као и осталим намирницама. Велики 

број објеката је оштећен до неупотребљивости, стра-

дала је бројна стока. Олујни вјетар и ниске темпера-

туре су отежавале и онако тешку ситуацију.  

Виталне функције су биле паралисане, а у питање је 

дошла, осим осталог и могућност односно немогућ-

ност сахране, порођаја љекарских и свих других пру-

жања помоћи, а да не помињемо опскрбу различитим 

животним потрепштинама.      

 

 

 

 

 

 

    

▪ Чишћење путних комуникација, простора око јавних 

објеката, пјешачких путева, паркинг простора... 

▪ Евакуација угроженог становнишва у сигурне објекте 

▪ Санација оштећених објеката у мјери која је била мо-

гућа 

▪ Пробијање снијежних наноса према приоритетним по-

требама спасавања угроженог становништва 

▪ Медицинске асистенције 

▪ Ветеринарске асистенције 

▪ Достава лијекова, хране и других потрепштина: вози-

лима, санкама, хеликоптерима, пјешке... 

▪ Допремање воде и сточне хране до угрожених фарми 

▪ Допремање горива до машина за рашчишћавање и хра-

не за послужиоце 

▪ Одржавање реда  

▪ Организација одлагања смећа 

▪ Организација сахране посмртних остатака умрлих ста-

новника 

▪ Организација простора за прихват хеликоптера 

▪ Поправка и санирање кварова на ел. мрежи 

▪ Поправка и санирање кварова на водоводној мрежи 

▪ Организација пријема и доставе података везаних за 

непогоду. 

▪ Пласирање информација угроженом становништву 

▪ Успостављање дежурсатва  и мобилних тимова у орга-

низацији општинске управе 

▪ Утврђивање штете 

▪ Активности на санацији и опоравку 

▪ Организација допремања помоћи за опоравак у разли-

читим облицима 

▪Јединица са 10 машина за чишћење које је ангажовао 

ШВС 

▪ Тим РУЦЗ са 2 машине 

▪ Тим РИТ-е Гацко са 1машином 

▪ ОСБиХ (3.пјешадијски пук) са 25 војника 

▪ Припадници мобилних тимова општинске управе 

▪ Припадници ЦЗ (10 припадн.) 

▪ Добровољци 

▪ Редовни припадници МУП ПС Невесиње 

▪ Тимови ел.дистрибуције и ел. преноса 

▪ Тимови Комуса и Водовода 

▪ Јединица из општине Источни Мостар са моторним сан-

кама 

▪ Хеликоптерски сервис РС са 15 летова 

▪ Хеликоптерска јединица ОС БиХ са 3 лета 

▪ Хеликоптерска јединица ЕУФОР-а са 21 летом 

▪ Тимови Црвеног крста 

▪ Медицински тим 

▪ Ветеринарски тим 

▪ Општинска комисија за процјену штете са више стру-

чних комисија 

▪ ТВЈ са: 

     •  82 интервенције   

     •128 учешћа ватрогасаца   

     •  76 учешћа осталих 

     •Утрошено вријеме: 21 дан 

 

  

ДРУГИ РИЗИЦИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИ АКЦИДЕНТИ 

Период 2002-2015.г. 
За континуирани период од 14 година забиљежени са-

обраћајни акциденти у којима је интервенисала ТВЈ. 
 

Ово су подаци само из статистике ТВЈ. 

Укупно 11 интервенција :  

▪ Спасавање унесрећених  

▪ Довођење саобраћајница у функцију 

35 ватрогасца 

26 осталих учесника 

Утрошено вријеме: 04д 01ч 40м 

 

АКЦИДЕНТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЈАВНОГ РЕДА И МИРА /  МУП РС ЦЈБ-Тб ПС-Невесиње  

Период 2009-2018.г. 
Укупан број казнених дјела на подручју општине 

Невесиње за период од 10 година износио је 376 : 

▪ Активности везане за откривање починилаца КД – 

форензика 

▪ Полицијски службеници 
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2009–47        2010–41         2011–52        2012-55 

2013–47        2014–31         2015–26        2016–30 

2017–21       2018-18  

 

Период 2011-2018.г. 
Укупан број дјела нарушавања јавног реда и мира 

на подручју општине Невесиње за период у контину-

итету  од 8 г. износио је 510 : 

2011-67         2012-90         2013-75         2014-60 

2015-63         2016-61         2017-46         2018-48  

 

Период 2010-2018.г. 
Укупан број саобраћајних прекршаја на подручју оп-

штине Невесиње у континуираном периоду од 9 год. 

износио је 260 : 

2010-28         2011-26         2012-27         2013-28       

2014-19         2015-30         2016-34         2017-32       

2018-36 

▪ Активности везане за привођење и процесуирање поч-

инилаца КД 

▪ Активности везане за доказивање у поступку проце-

суирања 

 

▪ Активности везане за откривање починилаца наруша-

вања јав. реда и мира 

▪ Активности везане за привођење и процесуирање поч-

инилаца  

▪ Активности везане за доказивање у поступку проце-

суирања 

 
▪ Активности везане за утврђивање кривице у саобра-

ћајном акциденту 

▪ Активности спасавања унесрећених 

▪ Активности у вези довођења путне комуникације у фу-

нкционално стање 

 

▪ Лица, установе и организације које учествују у пос-

тупцима откривања, процесуирања и кажњавања почи-

нилаца КД   

 

 

▪ Полицијски службеници 

▪ Лица, установе и организације које учествују у пос-

тупцима откривања, процесуирања и кажњавања почи-

нилаца 

 

 

 
▪ Полицијски службеници 

▪ Ватрогасци 

▪ Тимови за прву медицинску помоћ Дома здравља 

▪ Службе за одржавање путева 

АКЦИДЕНТИ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ / ДОМ ЗДРАВЉА 

2014. 

Укупно је било 250 хитних случајева 

 
 

2015. 

Укупно је било 250 хитних случајева 

 
 

2016. 

Укупно је било 217 хитних случајева 

 
 

2017. 

Укупно је било 174 хитних случајева 

 
 

2018.  

Укупно је било 269 хитних случајева 

 

                  -------------------------- 

За период од 5 последњих година у континуитету је 

забиљежено 1.160 хитних случајева у Дому здравља 

Невесиње 

▪ 205 амбулантских интервенција 

▪   13 саобраћаних удеса 

▪   32 изласка на терен 
 

▪ 179 амбулантских интервенција  

▪   25 саобраћаних удеса 

▪   46 излазака на терен 
 

▪ 173 амбулантске интервенције  

▪   19 саобраћаних удеса 

▪   25 изласка на терен 
 

▪ 111 амбулантских интервенција  

▪   17 саобраћаних удеса 

▪   46 излазака на терен 
 

▪ 131 амбулантска интервенција  

▪   33 саобраћана удеса 

▪ 105 излазака на терен 

            ----------------------------- 

Од тога је било 799 Амбулантских интервенција, 107 

интервен. саобраћаних удеса и 361 излазак на терен  

▪ Дежурно мед. особље Дома здравља 

▪ Мобилни тим Дома здравља  

 
 

▪ Дежурно мед. особље Дома здравља 

▪ Мобилни тим Дома здравља 

 
 

▪ Дежурно мед. особље Дома здравља 

▪ Мобилни тим Дома здравља 

 
 

▪ Дежурно мед. особље Дома здравља 

▪ Мобилни тим Дома здравља 
 

 

▪ Дежурно мед. особље Дома здравља 

▪ Мобилни тим Дома здравља 

 

          ---------------------------- 

Учествовало је дежурно особље и мобилни тимови Дома 

здравља Невесиње 
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ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА БИЉА И ЖИВОТИЊА 

Период 2002-2015.г. 
За период од 14 година забиљежено је 114 еколошк-

их интервенција у којима је учествовала ТВЈ.                                                                            

           __________________________________        

 

2002.  (Бруцелоза) 

2003.  (Бруцелоза) 

2004.  (Бруцелоза) 

2016.  (Плави језик) 
Подаци су из ТВЈ и СНО послови ЦЗ  

Интервенције су имале различите карактере, али су 

суштински имале еколошки смисао.    

          

           _________________________________ 
  
  3 интерв. сузбијања епизоотије 

  1 интерв. сузбијања епизоотије 

  1 интерв. сузбијања епизоотије 

13 интерв. сузбијања епизоотије 

285 ватрогасаца 

62 осталих 

Утрошено вријеме: 69д 15ч 20м 

    ____________________________________   
 

13 ватрогасаца 

26 припадника ЦЗ 

20 осталих 

Утр.  вријеме: 10д 03ч 00м 

Учесници и вријеме за све инт. 

СУША И НЕДОСТАТАК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

2003. 

Достава воде од стране ТВЈ, у организацији ЦК, на 

подручју угрожено сушом МЗ Придворци  
 

2008. 

Достава воде од стране ТВЈ за дио насеља МЗ Неве-

сиње I, због реконструкције водоводне мреже 
 

2009. 

Достава воде од стране ТВЈ за већи дио насеља МЗ 

Невесиње I, због реконструкције водоводне мреже 

 
Укупно 10 интервенција доставе воде 

 

 
 

Укупно 5 интервенција доставе воде 

 

 
 

Укупно 26 интервенција доставе воде 

 

  23 ватрогасца 

Утрошено вријеме: 2д 09ч 30м 

 
 

  10 ватрогасаца 

Утрошено вријеме: 2д 17ч 00м 

 
 

  37 ватрогасаца 

Утрошено вријеме: 5д 08ч 40м 

ПОТРАГА ЗА НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА 

2005. 

Нестало лице у рејону Средње воде. Пронађено у бл-

изини куће у беживотном стању.  

2012. 

Нестало лице у рејону Златац. Породица је у почет-

ку сама организовала потрагу. Главна потрага је тра-

јала само један дан и особа није пронађена. Након 12 

дана је пронађена, случајно, у добром стању. 

2015. 

Нестало лице у рејону Залома. Лице је са посебним 

потребама, асоцијативно, боји се људи, слабо комун-

ицира, ни храну не узима самостално. Потрага је ус-

лиједила исти дан, а интензивно је трајала 8 дана док 

није пронађено у добром стању. 

 

▪ Интервенција потраге услиједила у послијеподневним 

сатима  

 

▪ Интервенција претраге терена 

 

 

 

 

▪ Физичка претрага терена са свим расположивим сна-

гама 

▪ Претрага са псима – трагачима 

▪ Претрага са хеликоптером  

▪ Полиција, ватрогасци, ловци, мјештани  

Укупно учествовало 38 лица 

Утрошено вријеме: 4д 03ч 00м  

 

▪ Полиција, ватрогасци, мјештани, ловци, добровољци, ЦЗ 

Укупно учествовало 34 лица 

Утрошено вријеме: 5д 15ч 00м 

 

▪ Цивилна заштита, ватрогасци 

▪ Полиција са псом трагачем 

▪ ГСС Мостар са псом трагачем 

▪ Мјештани, ловци, добровољци 

▪ ОСБиХ и Хеликоптер ОСБиХ 

Укупно учествовало 370 лица 

Утрошено вријеме 127д 21ч 00м 

НУС И МИНЕ 
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2007. 
Неутрализација авионске бомбе, која је у неразјашњ-

ењим околностима доспјела на локалитет Зминци – 

Удрежње. Бомба је била велике разорне моћи, са ве-

ликом количином експлозива, што је захтијевало до-

бро планирање и ефикасну организацију.  

Акција је успјешно изведена 

 
 
         _______________________________________ 

2008. 
Подметнута експлозивна направа у објекат дискотеке 

„Корзо II“. Експлозија је услиједила прије почетка 

рада дискотеке, тако да није било страдалих лица. 

      _________________________________ 

2008. 
Лажна дојава о подметнутој експлозивној направи у 

дискотеци „Тврђава“. Интервенција је захтијевала ев-

акуацију свих присутних и претрагу објекта уз ватр-

огасно обезбјеђење. 
 

2009. 
Лажна дојава о подметнутој експл. направи у диско-

теку „Корзо II“. Интервенција је захтијевала евакуа-

цију свих присутних и претрагу објекта уз ватрогас-

но обезбјеђење. 

     ____________________________ 

 

2011. 
Неутрализација авио-бомбе заостале из II Свјетског 

рата (S.A.P. bomb) на локалитету села Батач (куће 

Јаредића и Радовића). 

Интервенција није захтијевала евакуацију, али јесте 

остале мјере сигурности.  

Мјесто неутрализације је одређено у складу са тере-

стричком основом и захтјевима ризика – није кори-

штена локиција за неутрализацију НУС-а општине 

Невесиње.  
 
 

2015. 

Предузете активности : 

▪ Утврђивање локације, извиђање терена и планирање 

акције 

▪ Израда грудобрана  

▪ Полицијско обезбјеђење 

▪ Медицинско обезбјеђење 

▪ Против пожарно обезбјеђење 

▪ Упозорење преко јавних медија 

▪ Интервенција деминирања 
                        ______________________________________ 

 
▪ Против пожарне активности  

▪ Активности проналаска чињеница за откривање почи-

нилаца  

           ________________________________ 

 
▪ Евакуација гостију и запослених 

▪ ПП обезбјеђење 

▪ Претрага објекта 

 
 

               

▪ Евакуација гостију и запослених 

▪ ПП обезбјеђење 

▪ Претрага објекта 

 

        ____________________________________ 

 

 
▪ Извиђање терена и планирање акције 

▪ Полицијско обезбјеђење 

▪ ПП обезбјеђење  

▪ Медицинска приправност 

▪ Упозорење преко јавних медија 

▪ Интервенција деминирања 

 

 

 
 
 

 

 

Акција је захтијевала много учесника и вишедневни припр. 

период. Учесници саме акције деминирања : 

▪ Деминерски тимови ЦЗ (6 чл.) 

▪ Организациона јед.ЦЗ 1 лице 

▪ УЛТ са оператером за грудоб. 

▪ Полиц.обезбјеђење (2 члана) 

▪ Медиц.обезбјеђење (2 члана) 

▪ Цистерна и ПП обезб. (2 члана) 

Утрошено вријеме: 2д 06ч 00м 
         ________________________________________ 

 
▪ Припадници ТВЈ са цистерном 

▪ Припадници полиције 

Укупно 9 учесника и 10ч 00м утрошеног времена 

          ________________________________ 

 
▪ Припадници ТВЈ са цистерном 

▪ Припадници полиције 

Укупно 14 учесника и 11ч 10м утрошеног времена 

              
 

 
▪ Припадници ТВЈ са цистерном 

▪ Припадници полиције 

Укупно 7 учесника и 10ч 30м утрошеног времена 

         

                ______________________________ 

 

 
▪ Деминерски тимови ЦЗ (6.чл.) 

▪ Недзорни орган РУЦЗ (1 члан) 

▪ Организациона јед.ЦЗ (1 лице) 

▪ Полиц.обезбјеђење (2члана) 

▪ ТВЈ са опремом (2 члана) 

▪ Приправан тим прве помоћи у Дому здравља  

▪ Спикер у Радио Невесињу 
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Неутрализација авио-бомбе заостале из II Свјетског 

рата (S.A.P. bomb) на лока-литету села Батач (куће 

Гушића). 
Интервенција није захтијевала евакуацију, али јесте 

остале мјере сигурности. 

Мјесто неутрализације је одређено у складу са тере-

стричком основом и захтјевима ризика – није кори-

штена локација за неутрализацију општине Невеси-

ње.  

 

Неутрализација авио-бомбе заостале из II Свјетског 

рата (S.A.P. bomb) на локалитету села Плужине. 

Позиција бомбе је била таква да није било потребе за 

мјерама опреза становништва, јер је удаљена од нај-

ближег насеља више од 2km, ваздушном линијом.  

Неутрализација је извршена на лицу мјеста, најсигу-

рнијом методом. 

                ________________________________ 
 

У периоду 2006-2017.г. је према подацима демине-

рскиих служби у оквиру РУ ЦЗ (тимови „А“ и „Б“) 

прикупљена је и уништена велика количина мина и 

НУС на овом подручју: 
• Ручна бомба ...................................620 ком. 

• Бојеви метак .............................10.688 ком. 
• Експлозив .....................................15,4 кг 

• Мине, тромблони, РБ ...................350 ком. 

• Авио бомбе и пројектили ............146 ком. 
• Остали НУС ..................................127 ком.        
           _________________________ 

 

До 2018. г. на подручју општине Невесиње урађено 

је 10 задатака хуманитарног деминирања. 

Очишћена површина је 23,94Ха - пронађено 114 ком. 

ППмина и 28 ком.НУС-а 

▪ Извиђање терена и планирање акције 

▪ Полицијско обезбјеђење 

▪ ПП обезбјеђење  

▪ Медицинска приправност 

▪ Упозорење преко јавних медија 

▪ Интервенција деминирања 

 

 

               

 

▪ Извиђање терена и планирање акције 

▪ ПП приправност  

▪ Медицинска приправност 

▪ Упозорење преко јавних медија 

▪ Интервенција деминирања 

 

 

          _______________________________ 

 

▪ Извиђање терена и планирање акције 

▪ Организација учешћа или приправности хитних служ-

би 

▪ Синергија са локалном заједницом 

▪ Обавјештавање јавности 

▪ Прикупљање мина и НУС-а 

▪ Интервенција деминирања 

▪ Неутрализација мина и НУС-а 

          

         ________________________________ 

 

▪ Активности деминирања (више различитих врста акт-

ивности) 

▪ Деминерски тимови ЦЗ (6.чл.) 

▪ Недзорни орган РУЦЗ (1 члан) 

▪ Организациона јед.ЦЗ (1 лице) 

▪ Полиц.обезбјеђење (2члана) 

▪ ТВЈ са опремом (2 члана) 

▪ Приправан тим прве помоћи у Дому здравља  

▪ Спикер у Радио Невесињу 

 

            

 

▪ Деминерски тим ЦЗ (3.чл.) 

▪ Организациона јед.ЦЗ (1 лице) 

▪ Локални водич (1лице) 

▪ ТВЈ приправност у бази 

▪ Тим прве помоћи приправан у Дому здравља  

▪ Спикер у Радио Невесињу 

 

         ______________________________ 

 

▪ Представници ЦЗ локалне заједнице 

▪ Тимови за деминирање, прикупљање и неутралисање 

мина и НУС-а 

▪ Контролни и надзорни органи 

▪ Службе хитне помоћи (прва помоћ, ватрогасци, полиција 

...) 

▪ Остале службе, организације и сл. из локалне заједнице    

    

 

         ________________________________ 

 

▪ Деминерски тимови ВРС 

▪ Деминерски тимови изабрани од стране МАК-а БиХ 

▪ Деминерски тимови ОС БиХ 

 

 

КАУЗАЛНОСТ И ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗАМ РИЗИКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Елементарне непогоде, односно природне и друге несреће најчешће долазе у комбинацијама, гдје се различите врсте ризика преплићу производећи сложену 

ситуацију чија је тенденција стање катастрофе у коначном облику.  

Већи земљотреси су обично праћени пожарима, епидемијама и епизоотијама. У правилу се дешавају потпуни прекиди или отежано функционисање појединих 

виталних функција. Један од крајњих исхода је и различит степен девастације инфрастуктурних објеката, као и природне околине, са великом вјероватноћом 

загађења воде и тла. 
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Поплава већих размјера са собом повлачи девастацију инфраструктурних објеката и природне околине, са погубним послиједицама на пољопривредне културе 

и сточни фонд и потпуни прекид или отежано функционисање виталних функција. Присутна је велика вјероватноћа комбиновања са ризицима од епидемије и 

епизоотије, као послиједица загађења воде и тла.  

Пожари великих размјера отвореног простора као послиједицу остављају девастацију шумâ и шумских култура, пољоприврдних култура и засада као и еколошко 

загађење ваздуха, воде и тла.  

Велике снијежне падавине и снијег могу проузроковати одређена оштећења инфрастуктурних објеката, шума и шумских култура и засада воћа. Виталне функције 

могу бити у потпуности блокиране или са отежаним функционисањем. Вјероватноћа комбиновања са другим врстама ризика је повезана са метео ризицима, док 

се ризик од појаве епидемија или епизоотија смањује. Чак се може претпоставити да стање епидемије или епизоотије може бити заустављено са смањењем 

комуникације и ниским температурама ваздуха.  

Постоји нешто истинито у традиционалном вјеровању да несрећа ријетко долази сама. Хронолошки се, догађаји које аналитички оријентисан посматрач у реалном 

времену обрађује, најчешће каузално ређају у низу повећавајући катастрофичан утицај.  

Још увијек је у добром сјећању катаклизмичан период који је покренут у току 2010.г. са карактеристичном, рекордно великом количином падавина од 3.004,5mm, 

што је резултирало поплавом и проглашењем ванредног стања у децембру исте године. Наредна година је била карактеристична по минималној количини 

падавина од 1.017,3mm и великим бројем пожара на отвореном простору. Тај тренд се наставио и у 2012.г. и у току првих девет мјесеци 2012.г. осим фебруара 

(снијег), априла и маја сви остали мјесеци су били или без падавина или са минималном количином, па је пожарна сезона била изразито интензивна са 95 

интервенција у против пожарним акцијама на отвореном простору и великом површином опожареног подручја. У међувремену је у току фебруара 2012.г. за врло 

кратко вријеме пала велика количина снијега, што је у потпуности паралисало виталне функције локалне заједнице и условило проглашењем ванредног стања. 

Можемо закључити да је за период од једне и по године подручје општине било изложено поплави, снијегу и пожарима, све у облику врло високог ризика. Како 

су се сценарији природних непогода надовезивали, тако је и ефекат катастрофичности био експлицитнији. Становништву је био потребан дужи период да се 

успије ревитализовати на ниво прије него што су се десиле природне несреће, односно елементарне непогоде. 

Хронолошки обрађене чињенице у неким случајевима нуде објашњења, која са собом носе закључке и правила каузалности која се дешавају у катастрофичним 

сценаријима. Блага и кишовита зима условљавају повећан број вирусних обољења, како код људи тако и код стоке. Најефективнији природни прекид ланца заразе 

је условљен ниским температурама ваздуха и прекидом контаката међу људима. Управо то се и десило у периоду фебруара 2012.г. када је због велике количине 

снијега дошло до обуставе рада школа, контакти међу људима су сведени на минимум, а веома ниске темпратуре су погубно утицале на репродукцију и пренос 

вируса.  

Оквирно се може поставити лимит који одређује примјену мјера заштите објеката у односу на ризик од земљотреса. Можемо раћи да су прве уведене мјере 

ступиле на снагу од 1965.г. и од тада су почела важити правила приликом градње објеката, штитећи их у одређеној мјери од ризика који производи земљотрес. 

Примјена мјера је знатно унаприједила систем, који је до тада био базиран на традиционалним искуствима и емпиријском преносу информација, што није могло 

задовољити потребу заштите од пошасти земљотреса, који представља реалну пријетњу локалној заједници у којој живимо. Напреднији, научни приступи 

елиминације ризика од земљотреса временом добијају на значају, али је питање колико смо као друштво унутар локалне заједнице у стању пратити напредак који 

нам се нуди. Са друге стране још увијек постоји знатан број објеката, који су у употреби, а нису изграђени у складу са поменутим нормативима и то нарочито у 

руралној средини. То су и потребни и довољни разлози да се заштита од земљотреса рјешава системски, укључујући све ресурсе и потенцијале који су нам на 

располагању, уз примјену законских норми и научних напредних идеја.  

У оквиру опасности које су препознате као ризик, а које са собом повлаче штету на имовини, при чему озбиљно угрожавају животе људи и наносе велику 

материјалну штету, јесте и ризик од пожара који изазивају лоше изведена и одржавана ложишта и димоводи. Без обзира што је овакав ризик недопустив, 

разматрајући га са свих аспеката који директно утичу на његово генерисање, можемо тврдити, на основу статистичких података, да је проблем присутан и да 

упорно одолијева покушајима који би га елиминисали.   
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Као један од разлога који погодују настанку и ширењу пожара на отвореном простору јесте велика количина присутних дрвених отпадака, самораслог ниског 

растиња и дивљих депонија смећа унутар шумских подручја. Иако постоје правне регуле које доста добро уређују тематику газдовања и понашања у шумским 

ареалима, то ипак није довољно за елиминацију препознатог ризика. Осим конвенционалних потребно је укључити и друге иновативније методе, чија реализација 

може имати осим превентивног и економичан контекст. 

Свакако да је списак ризика који су присутни знатно већи, што ћемо свакако темељније и приказати, али су наведени примјери управо репрезентативни са 

карактеристикам локалне заједнице, што и јесте основна идеја која даје реалан приступ проблему, односно његовом рјешењу. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА 
 

Идентификација ризика од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Невесиње је прецизно изведена у „Процјени угрожености“. С обзиром 

да је то полазни документ на којему се базирају сви остали документи и планови заштите и спасавања и уз чињеницу да је у његовој изради кориштен модел 

„Ризико-базираног димензионирања“, можемо закључити да ће ризици које смо дефинисали као могући и потенцијални, на подручју општине, бити услов за 

прилагођавање превентивних и свих других активности које требају предузимати службе спасавања унутар локалне заједнице. 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
ЗЕМЉОТРЕС 
Земљотрес као реалан ризик на ужем и ширем подручју утицаја, који потенцијално може угрожити локалну заједницу јесте чињеница. Степен опасности који се може предвидјети припада 

интервалу вриједности интензитета од Vº до IX º (MCS скале). Послиједице које могу настати су у рангу катастрофалних. Приписали смо им висок ризик, а не врло висок због периодике дешавања, 

што ипак функционално упућује на планирање потенцијала за прихватљив одговор локалне заједнице у складу са капацитетима којима располаже и које треба успоставити. Према „ПУ“ ризике 

од земљотреса смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Земљотрес интензитета    MCS  V.............................................................................................................................. .................................................................................................................................1.1 

 Земљотрес интензитета    MCS  VI............................................................................................................................. .................................................................................................................................1.2 

 Земљотрес интензитета    MCS  VII..................................................................................................................... ............................................................................................. ..........................................1.3 

 Земљотрес интензитета    MCS  VIII................................................................................................................. ................................................................................................. .........................................1.4 

 Земљотрес интензитета    MCS  IX.................................................................................. ...................................................................................................................................... ......................................1.5 

ПОПЛАВА 
Поплава која може угрозити одређена подручја на простору локалне заједнице је претпостављена у различитим нивоима ризика. Најексплицитнији утицај манифестује се на југозападном подручју 

Невесињског поља и тај степен угрожености спада у категорију високог ризика. Како се реализацијом пројекта „Горњи хоризонти“ тај утицај прогресивно елиминише, задржат ћемо га као 

потенцијалну пријетњу док се стање и фактички не промјени. Све остале послиједице ризика од поплаве које настају на подручјима: Слато поља, Лукавачког поља, сјевероисточном ободу 

Невесињског поља, као и на инундационом дијелу горњег тока Заломке и урбаног подручја је могуће знатно смањити са превентивним активностима користећи постојеће капацитете. 

Према „ПУ“ ризике од поплаве смо разврстали у слиједеће категорије:  

 Поплава у Слато пољу.................................................................................................................................. ................................................................................................. ..............................................2.1 

 Поплава у Лукавачком пољу............................................................................................................ .................................................................................................................. .........................................2.2 

 Поплава на инундационом дијелу горњег тока Заломке........................................................................... ...................................................................................................... .........................................2.3 

 Поплава на сјевероисточном ободу Невесињског поља............................................................................ ...............................................................................................................................................2.4 

 Поплава на југозападном подручју Невесињског поља............................................................................ ...............................................................................................................................................2.5 

 Поплава на урбаном подручју.................................................................................................. ............................................................................................................................ ......................................2.6 

 Пуцање бране језера Алаговац................................................................................................. .......................................................................................................................... ........................................2.7 

ПОЖАР 
Пожар отвореног подручја је ризик који може попримити конотацију катастрофалног утицаја, односно врло високог ризика, збрајајући резултанте периодике дешавања и штете која настаје као 

послиједица у директном и индиректном облику. Смањење ризичног утицаја захтјева различите превентивне активности из више праваца, као и стратешки приступ подизања потенцијала на 
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знатно већи ниво. Ризици проистекли из других облика опасности од пожара, уз свесредно учешће локалне заједнице са свим потенцијалима и ресурсима, могу бити значајно умањени, а ниво 

заштите унапријеђен. 

Према „ПУ“ ризике од пожара смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Пожари отвореног простора............................................................................................................. .................................................................................................. ........................................................3.1 

 Пожари стамбених, помоћних и пословних објеката........................................................................................... ................................................................................................. ...................................3.2 

 Пожари на јавним објектима у којима борави много људи.................................................................................... .................................................................................................. ................................3.3 

 Пожари индустријских објеката....................................................................................................... ........................................................................................................................... ...............................3.4 

 Пожари енергетских постројења................................................................................................ ....................................................................................................... .........................................................3.5 

 Пожари транспортних средстава................................................................................................ ................................................................................................................................................................3.6 

СНИЈЕГ 
Снијег као категорија ризичног утицаја на локалну заједницу, може попримити висок ризик. Пројекција опасности и постојећи потенцијали као одговор на ризичну ситуацију често имају 

дисонантан облик, због чега је рјешење потребно стратешки разматрати у различитим правцима који су већ присутни или их треба успоставити.  

Према „ПУ“ ризик од снијега смо идентификовали као: 

 Снијежне падавине великог обима.................................................................................................................................................................................. ...........................................................................4.1 

ОСТАЛЕ МЕТЕО ПОЈАВЕ КАО РИЗИЦИ 
Суша је ризична метео појава којој смо приписали категорију високог ризика, док смо остале  метео појаве као што су: ниске и високе температуре ваздуха, кишне падавине великог обима које 

за послиједицу немају поплаву, вјетар олујне снаге, грмљавина и грáд сврстали у категорију просјечног ризика. Оне могу бити прихватљиве само до нижег нивоа утицаја. За превенцију и 

репресивни одговор на виши ниво утицаја  потребно је укључити постојеће потенцијале и активности различитог карактера.  

Према „ПУ“ ризике од осталих метео појава смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Висока температура ваздуха........................................................................................................................................................................................ ...............................................................................5.1 

 Ниска температура ваздуха.............................................................................................................................................. .................................................................................................. .........................5.2 

 Кишне падавине великог обима (краткотрајне – које не изазивају поплаву)........................................................................................................................................................... .............................5.3 

 Суша......................................................................................................................... ................................................................................................................................... ..................................................5.4 

 Вјетар олујне снаге.......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................5.5 

 Грáд......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................5.6 

 Грмљавина.................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................5.7 

ЕПИДЕМИЈА И ЕПИЗООТИЈА 
У категорију високог ризика можемо уврстити епидемију респираторних заразних болести и епидемију цријевних заразних болести, али и незаразне болести повећане учесталости и био-тероризам 

као потенцијалну пријетњу. Ризици од појаве осталих заразних болести и могуће пандемије нових заразних болести имају категорију просјечног ризика. 

Зоонозама, које представљају опасност и за људе и за животиње, такође припада високи ризик. 

Заразне болести пчела и заразне болести животиња су у категорији високог ризика, док су ризици везани за болести перади у категорији ниског ризика. 

Према „ПУ“ ризике од болести људи смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Епидемија респираторних заразних болести...................................................................................................... .................................................................................. ...................................................6.1 

 Епидемија цријевних заразних болести............................................................................................................. ..................................................................................................... .................................6.2 

 Појава осталих заразних болести.............................................................................................. .................................................................................................................... ............................................6.3 

 Пандемија нових заразних болести............................................................................................. .............................................................................................................................................................6.4 

 Незаразне болести повећане учесталости....................................................................................................................... .................................................................................................... .....................6.5 

 Биотероризам................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... .......................6.6 

Болестима које нападају и људе и животиње према „ПУ“ смо дали специфичан значај: 

 Појава зооноза............................................................................................................... .............................................................................................................................. ................................................6.7 

Према „ПУ“ ризике од болести животиња смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Појава заразних болести животиња..................................................................................................................... .....................................................................................................................................6.8 

 Заразне болести перади....................................................................................................... ........................................................................................................................ ...............................................6.9 

 Заразне болести пчела........................................................................................................ ........................................................................................................................................................................6.10 
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РИЗИЦИ ОД ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ БИЉАКА,  ШУМА И ШУМСКИХ КУЛТУРА 
Висок ризик за биљне културе представљају опасности од микоза, неконтролисане употреба пестицида и атмосферске непогоде, док су бактериозе, вирозе, штеточине и корови у категорији 

просјечног ризика. 

Ризици који утичу на шуме и шумске културе, попут шумских пожара спадају у категорију врло високог ризика. У категорију високог ризика сврстали смо велике снијежне падавине, јаке вјетрове 

и дивље депоније смећа, док су паразитске биљке и корови, штетни инсекти, суша и мраз у категорији просјечног ризика. Ризици које производе ситни глодари, стока и дивљач, грáд и гром, 

фитопатогене гљиве, крађа са бесправном сјечом и други антропогени фактори у категорији ниског ризика. Оштећење тла, лишајеви, бактерије и вируси су без ризика.  

Према „ПУ“ ризике за биље и биљне производе смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Појава биљних обољења изазваних гљивицама (микозе)..................................................................................... ................................................................................................... .............................7.1 

 Појава биљних обољења изазваних бактеријама и вирусима (бактериозе и вирозе).................................................................................................................................... .....................................7.2 

 Појава штеточина (инсекти и глодари).............................................................................................................. ................................................................................................... ..................................7.3 

 Појава корова.......................................................................................................................................... ........................................................................................................ ...........................................7.4 

 Загађење земљишта пестицидима и другим токсичним материјама............................................................................................................................................................. .......................................7.5 

 Атмосферске непогодности (мраз, киша - влага, суша, грáд)....................................................................................... ................................................................................................. .......................7.6 

Према „ПУ“ ризике за шуме и шумске еко-системе смо разврстали у слиједеће категорије: 

 Крађа и бесправна сјеча шуме............................................................................................................................................................................................................................... ...................................7.7 

 Остали антропогени фактори................................................................................................... ............................................................................................................................. ....................................7.8 

 Сипци и други штетни инсекти................................................................................................. ........................................................................................................................................... ....................7.9 

 Стока, дивљач и ситни глодари................................................................................................ ............................................................................................................................................ ....................7.10 

 Фитопатогене гљиве.............................................................................. .................................................................................................................................................................... ................................7.11  

 Паразитске цвјетнице и коров................................................................................................................................... ................................................................................. ..............................................7.12 

 Лишајеви, бактерије и вируси..................................................................................................................... ............................................................................................................... ..............................7.13 

 Оштећење тла................................................................................................................. ................................................................................................................... .........................................................7.14 

 Јаки вјетрови................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ...............................7.15 

 Велике снијежне падавине..................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................7.16 

 Суша......................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..........................................................7.17 

 Мраз......................................................................................................................... ........................................................................................................................ ............................................................7.18 

 Грáд и гром..................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................7.19 

 Шумски пожари................................................................................................................ .................................................................................................................................................. .......................7.20 

 Дивље депоније смећа.......................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..............................7.21 

РИЗИЦИ ОД МИНА И НУС-а 
Најизразитији, са карактеристиком високог ризика, јесте утицај опасности који представљају мине и НУС на ратним линијама из периода `92-`95.г. Остали ризици из ове тематике спадају у 

категорије просјечног ризика. Проблеми који представљају мине и НУС локална заједница мора унапређивати и предузети све, што је у њеној моћи, како би били елиминисани.  

Према „ПУ“ ризик од мина и НУС-а смо разврстали у слиједеће категорије: 

 НУС и мине на ратним линијама('92-'95.)........................................................................................................... ........................................................................................ .........................................8.1 

 НУС и мине у позадини               ('92-'95.)............................................................................................. .................................................................................................. .............................................8.2 

 НУС и мине преостале из рата    ('41-'45.)...................................................................................................................................................................................... ......................................................8.3 

 Убојна средства у домаћинствима.............................................................................................. ..........................................................................................................................................................8.4 

 Кориштење осталих убојних средстава.......................................................................................... .............................................................................................................................. ........................8.5 

ОСТАЛИ РИЗИЦИ 
У остале идентификоване ризике уврстили смо ризике који утичу на природну средину, производњу и испоруку воде, техничко технолошке акциденте, потенцијално могуће терористичке нападе. 

Без обзира што активности попут потраге за несталим особама или претраге терена немају ризичан карактер, с намјером смо их уврстили у ову групацију јер по природи рјешавања свакако 

заслужују потребну пажњу и респектабилно ангажовање снага заштите и спасавања у локалној заједници.                          

Заштита природне средине: 

 Загађење тла хемијским препаратима............................................................................................ .................................................................................................................... .....................................9.1 
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 Загађење тла чврстим отпадом................................................................................................. ............................................................................................................... ................................................9.2 

 Загађење оборинских вода..................................................................................................... ..................................................................................................................................................................9.3 

 Отпадне воде градске канализације............................................................................................ ............................................................................................................................................................9.4   

 Загађење ваздуха............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ...................9.5 

 Загађење буком..................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ..................9.6 

 Загађење услијед елементар. непогода..................................................................................................................................................................................................................... ..............................9.7 

Производња и испорука воде: 

 Промјењљив квалитет воде језера Алаговац................................................................................................ .................................................................................................. ......................................9.8 

 Непотпуна функција пречистача воде........................................................................................... ........................................................................................................................ ................................9.9 

 Проблеми са потисним цјевоводом.............................................................................................. .........................................................................................................................................................9.10 

 Слаба заштита резервоара на Ровима........................................................................................... .........................................................................................................................................................9.11 

 Проблеми дистрибутивног цјевовода............................................................................................ ........................................................................................................................................................9.12 

 Ризици алтернативног водоснабдијевања................................................................................................................. ............................................................................................................................9.13 

Заштита од техничко-технолошких акцидената:  

 Акциденти који могу настати на бензинским станицама које врше услуге продаје......................................................................................................................................... ...............................9.14 

 Акциденти који могу настати на бензинским станицама које су интерног карактера........................................................................................................................................ .............................9.15 

 Акциденти код индивидуалних корисника........................................................................................ ....................................................................................................... ............................................9.16 

 Акциденти електропреносних и електродистрибутивних уређаја и инфраструктуре................................................................................................................................... ..................................9.17 

 Акциденти у саобраћају са учешћем опасних материја........................................................................... ............................................................................................. ..............................................9.18 

Заштита од терористичких напада: 

 Паљевине и пожари............................................................................................................ ................................................................................................................................... ..................................9.19 

 Бомбашки и оружани напади............................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................9.20 

 Хемијски и биолошки напади........................................................................................................................................................................................................ .........................................................9.21 

 Остали напади ( киднаповање, талачка криза, атентат и сл. )................................................................................ ................................................................................................. ............................9.22 
Активности потраге за несталолом особом или претраге терена  сл. 

 Потрага за несталом особом............................................................................... ............................................................................................................................................................ .........................9.23 

 Претрага терена из других разлога........................................................................................................................................................................................................................................................................................9.24 

РИЗИЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИРОДНО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ 
У почетку се јави сумња у оправданост инволвирања ове тематике у област која се бави заштитом и спасавањем. Наравно сумња нема оправдање, јер је у основи свега човјек и његово наслијеђе. 

Осим ризика које смо већ навели у претходним сегментима и који свакако по природи ствари додирују и ову област, навест ћемо основне ризике, као што су: небрига, нестручан приступ, 

злонамјерно фалсификовање чињеница, девастација, пљачка ... Ове ризике нисмо структурално изразили, али ће свакако бити укључени у приједлоге за ниво мјера активности.  

Амбиција овог документа није да пронађе рјешења за елиминацију наведених ризика, јер она захтијевају много шири и стручнији приступ, али свакако јесте да скрене пажњу оном сегменту 

друшвене заједнице који треба бити препознат у интелектуалној и професионалној оријентацији интересовања, као уосталом, и цјелокупног становништва јер се ради о његовом постојању.  

 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА 
 

Полазећи од идентификованих ризика, анализа ризика открива шта је потребно урадити како би службе спасавања могле овладати препознатим ризицима. 

Анализа ризика је подијељена на два дијела. Један од њих је анализа сценарија, која одређује обим ризика у локалној заједници, што се утврђује претпостављеним 

вриједностима учесталости дешавања одређеног ризика и вриједностима послиједица које одређени ризик може произвести. Други је анализа капацитета која 

даје преглед са чиме располажу локалне заједнице и шта су у стању урадити службе спасавања како би овладале одређеним ризицима у смислу превенције, 

репресије и опоравка локалне заједнице.  
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КВАНТИФИКАЦИЈА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 

 
ВРЛО ВИСОК РИЗИК 

Пожари отвореног простора ║  Шумски пожари као ризик везан за заштиту шума 

 

 

ВИСОК РИЗИК 

Земљотрес интензитета IXº MCS ║  Земљотрес интензитета VIIIº MCS ║ Поплава на југозападном подручју Невесињског поља ║ Пожари стамбених, помоћних и пословних објеката - 

Пожари на јавним објектима у којима борави много људи ║ Снијежне падавине великог обима ║ Епидемија респираторних заразних болести - Епидемија цријевних заразних болести - 

Незаразне болести повећане уче-сталости – Биотероризам │ Појава зооноза │ Појава заразних болести животиња - Заразне болести пчела ║ Појава биљних обољења изазваних гљивицама 

(микозе) - Загађење земљишта пестицидима и другим токсичним материјама - Атмосферске непогодности (мраз, киша-влага, суша, грáд) │ Јаки вјетрови -  Велике снијежне падавине - 

Дивље депоније смећа (све троје везано за ризике код заштите шума) ║ НУС и мине на ратним линијама('92-'95.) ║ Загађење тла хемијским препаратима - Загађење тла чврстим отпадом 

- Загађење оборинских вода – Отпадне воде градске канализације - Загађење ваздуха - Загађење услијед елемен. непогода │Промјењљив квалитет воде језера Алаговац - Непотпуна 

функција пречистача воде – Проблеми са потисним цјевоводом - Проблеми дистрибутивног цјевовода │ Акциденти електропреносних и електродистрибутивних уређаја и 

инфраструктуре - Акциденти у саобраћају са учешћем опасних материја │ Паљевине и пожари као терористички ризик  

 

ПРОСЈЕЧАН РИЗИК 
Земљотрес интензитета VIº MCS - Земљотрес интензитета VIIº MCS ║ Поплава у Слато пољу - Поплава у Лукавачком пољу - Поплава на сјевероисточном ободу Невесињ. поља ║ По-

жари индустријских објеката - Пожари енергетских постројења -  Пожари транспортних средстава ║ Висока температура ваздуха - Ниска температура ваздуха - Кишне падавине великог 

обима (краткотрајне, које не изазивају поплаву) - Вјетар олујне снаге – Суша - Грáд – Грмљавина ║ Појава осталих заразних болести - Пандемија нових заразних болести ║ Појава биљних 

обољења изазваних бактеријама и вирусима (бактериозе и вирозе) - Појава штеточина (инсекти и глодари) - Појава корова │ Ризици везани за шуме и шумске културе: Сипци и други 

штетни инсекти - Паразитске цвјетнице и коров – Суша – Мраз ║ НУС и мине у позадини ('92-'95.) - НУС и мине преостале из рата ('41-'45.) - Убојна средства у домаћинствима – Кориш-

тење осталих убојних средстава ║  Загађење буком │Слаба заштита резервоара на Ровима - Ризици алтернативног водоснабдијевања │ Акциденти који могу настати на бензинским стан-

ицама које врше услуге продаје │ Бомбашки и оружани напади - Хемијски и биолошки напади │ Потрага за несталом особом   

 

НИЗАК РИЗИК 

Земљотрес интензитета Vº MCS ║ Поплава на инундационом дијелу горњег тока Заломке - Поплава на урбаном подручју ║ Заразне болести перади ║ Крађа и бесправна сјеча - Остали 

антропогени фактори - Стока, дивљач и ситни глодари - Фитопатогене гљиве - Грáд и гром ║ Акциденти који могу настати на бензинским станицама које су интерног карактера – Акци-

денти код индивидуалних корисника │ Остали напади ( киднаповање, талачка криза, атентат и сл.) │ Претрага терена из других разлога  

 

НЕМА РИЗИКА 

Пуцање бране језера Алаговац ║ Лишајеви, бактерије и вируси - Оштећење тла 

 

 

Према датим параметрима, који су приказани у матрици ризика, постоји потреба за додатним објашњењем. Најеклетантнији примјери су: Пожар отвореног 

простора, Поплава на југозападном подручју Невесињског поља и Земљотрес интензитета  IXº MCS. Од ова три идентификована ризка најдеструктивнији је 

земљотрес, послије њега је поплава, док су пожари отвореног простора деструктивни у размјерима катастрофе само у димензији природне средине. Ипак само 

смо пожаре отвореног простора квалификовали у категорији „врло високог ризика“, док овим другим припада „високи ризик“. Ралог је поставка математичког 

модела, која укључује параметре учесталости и послиједица. Резултанта њиховог пресјека даје ниво ризика. За висок ниво ризика код пожара су се погодили и 

потребна вриједност у димензији послиједица, као и честа периодика дешавања. 
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МАТРИЦА РИЗИКА 
 
 

 

 

У 

 

Ч 

 

Е 

 

С 

 

Т 

 

А 

 

Л 

 

О 

 

С 

 

Т 

 

ЧЕСТО 
 > 10 / 1 г. 

5 
 

 

5.7 

8.5 

9.6 - 9.11 - 9.13 

 

6.10 

 

9.3 - 9.5 - 9.12 

 

 

7.21 

9.8 - 9.9 - 9.10  

  

 

ПОУЗДАНО  

1 - 10 / 1 г. 

4 
 

1.1 - 2.3 - 2.6 

 

7.7 -7.10 -7.11 -7.19 

9.16 

2.1 - 2.2  

5.2 - 5.3 - 5.6 

7.4 - 7.9 - 7.12 

3.2 

6.5 - 6.7 

7.1 - 7.6 - 7.15 

9.1 - 9.2 - 9.4 - 9.17 

3.1 

 

7.20 

 

 

ДЕШАВА СЕ 

1 / 1 – 10 г. 

3 

 

6.9 

7.8 

9.15 

1.2 - 3.6 

5.1 

7.3 - 8.2 – 8.3 - 8.4 

9.14 - 9.23 

2.4 - 3.5 

5.4 - 5.5 - 6.3 

7.2-7.17-7.18  

4.1 

6.1 - 6.2 - 6.8 

7.5 - 7.16 - 8.1 

9.7 - 9.19 

 

 

РИЈЕТКО 
1 / 10 – 100 г. 

2 
 

 

 

7.13 - 7.14 

 

 

 

9.24 

1.3 - 3.4  1.4 - 2.5 - 3.3 

 

 

9.18  

 

 

СКОРО НИКАД 

1 / 100 г. 

1 
 

2.7   

 

 

9.22 

 

6.4 

 

9.20 - 9.21 

1.5 

6.6 

  1 2 3 4 5  

 

ЉУДИ 

 

 
БЕЗНАЧАЈНО 

 
МАЊЕ ПОВРЕДЕ ЉУДИ 

 
ВИШЕ ОД 5 ПОВРИЈЕЂЕНИХ 

 
МАЛО ЖИВОТНО 

УГРОЖЕНИХ И МРТВИХ 

 
МНОГО ПОВРИЈЕЂЕНИХ И 

МРТВИХ 

 

ИМОВИНА 

 

 

< 10.000 КМ 

 

10.000 – 100.000 КМ 

 

100.000 – 1М КМ 

 

1М – 10М КМ 

 

> 10М КМ 

 

ОКОЛИНА 

 

 

БЕЗНАЧАЈНЕ  

 

ВЕЋИ УТИЦАЈ 

 

РИЗИК ОД ТРАЈНИХ 

ПОСЛИЈЕДИЦА 

 

МАЊЕ ТРАЈНЕ 

ПОСЛИЈЕДИЦЕ 

 

ВЕЋЕ ТРАЈНЕ ПОСЛИЈЕДИЦЕ 

 

ДРУШТВО 

 

МАЊИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

КАШЊЕЊА 
< 1 ДАНА 

КРАЋИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

КАШЊЕЊА 
< 1 СЕДМИЦЕ 

ЗНАЧАЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

КАШЊЕЊА 
> 1 МЈЕСЕЦА ОТПУШТАЊЕ 

ОЗБИЉНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

КАШЊЕЊА 
> 3 МЈЕСЕЦА 

ГУБИТАК КЛИЈЕНАТА 

КРИТИЧНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ФУНКЦИЈЕ 
ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА 

ПОСЛА 

П           О           С           Л           И           Ј           Е          Д           И           Ц           Е 

ВРЛО ВИСОК РИЗИК ВИСОК РИЗИК ПРОСЈЕЧАН РИЗИК НИЗАК РИЗИК НЕМА РИЗИКА 
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АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА 
 

Идентификованим ризицима у локалној заједници додјелили смо припадајући ниво у складу са изведеним квантификатором. Степену ризика смо додијелили 

боју која му припада према матрици ризика, што даје јаснији преглед. 

Ризици којима смо додијелили вриједности врло високог и високог ризика су свакако предмет пажње служби спасавања, што не значи да ризици из подручја 

просјечног, као и ниског требају бити занемарени. У овом приказу свих присутних ризика нагласит ћемо оне који, по нашим параметрима, требају бити у фокусу 

како бисмо могли утврдити потребан ниво мјера и активности за службе спасавања у циљу успостављања ефикаснијег система заштите и спасавања.  

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

Ризични сценарио 1.1 и 1.2 – ЗЕМЉОТРЕС ИНТЕНЗИТЕТА   ≤  VI  MCS 
 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 
 

Дешава се 
(1 / 1 – 10 г.) 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

─ 

Страх изазива паничне ракције код појединих људи Евентуално повреде услијед страха и паничних реакција 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Настају уске пукотине у земљи и могућа су мања клизишта, промјене у издашности 
извора и нивоа воде у  бунару. 

Стока и дивље животиње се понашају дезоријентисано 

Слаб до умјерен утицај на тло и природу, вода се може замутити и 
промјенити уобичајени режим.   

Животиње се могу повриједити или начинити штету. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Већина објеката од необрађеног камена и непечене цигле, помоћни објекти, стари објек-

ти, нарочито на селу. 
                                    --------------------------------------------------- 

Мањи дио објеката од дјелимично обрађеног камена,печене цигле,блокова, монтажног 

префабрикованог материјала као и са дрвеном конструкцијом старе градње. 

 

Могу настати умјерена оштећења са мањим пукотинама у зидовима, 
опадање већих комада малтера, падање цигли са крова, пукотине на 

димњацима и падање комада димњака. 

Ризични сценарио 1.3 – ЗЕМЉОТРЕС ИНТЕНЗИТЕТА VII  MCS 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 
 

 

Ријетко 
(1 / 10 – 100 г.) 

 

 

 
 

+ 

 

 
 

─ 

Страх и паника је уобичајена реакција код већине људи Извјесне повреде са озбиљнијим послиједицама. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Пукотине у тлу су шире, клизишта израженија, вода у језерима, ријекама, бунарима заму-
ћена измјењеног нивоа, извори  пресушују, а нови се појављују. Животиње дезоријентис-

ане. 

Тло и цесте са оштећењима и препрекама. Вода неупотребљива ради 
замућења. Појављује се гдје је није било или је нестаје на постојећим 

изворима.  Животиње се повређују. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Објекти од необрађеног камена и непечене цигле, помоћни објекти, стари објекти, нароч-
ито на селу. 

                                               -------------------------------------------------- 

Објекти од дјелимично обрађеног камена, печене цигле, блокова, монтажног префабрик-

ованог материјала као и са дрвеном конструкцијом старе градње. 

Већина ових објеката има тежа оштећења, а мањи дио и разарајућа, 
гдје долази до дјелимичног рушења зидова. 

                     ------------------------------------------------- 

Знатан број ових објеката има умјерена оштећења, са пукотинама у 

зидовима, падање већих комада малтера и дијело-ва димњака. 

Ризични сценарио 1.4 – ЗЕМЉОТРЕС ИНТЕНЗИТЕТА VIII  MCS 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 
 

 

 
 

Ријетко 
(1 / 10 – 100 г.) 

 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

Општи страх и паника. Неконтролисано понашање људи. Долази до повређивања и губитка живота људи. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Широке пукотине у тлу, клизишта честа и велика. Вода се мути, извори пресушују и по-

јављују се нови. Ломе се гране на дрвећу.  

Животиње дезоријентисане у паничном бијегу. 

Тло и цесте са озбиљним оштећењима, клизишта изражена. Вода бла-

тњава, неупотребљива.  

Животиње раштркане, са доста повређених и један број угинулих. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Објекти од необрађеног камена и непечене цигле, помоћни објекти, стари објекти, наро-

чито на селу. 

                                            -------------------------------------------------- 

Већи дио ових објеката има разарајућа оштећења, а један дио и тота-

лна, са потпуним рушењем. 

                       -------------------------------------------------- 
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Објекти од дјелимично обрађеног камена, печене цигле, блокова, монтажног префабрик-
ованог материјала као и са дрвеном конструкцијом старе градње. 

                                            ------------------------------------------------- 

Армиранобетонске зграде и добро грађене дрвене куће. 

Већина ових објеката има тежа, а поједини и разарајућа оштећење, са 
дјелимичним рушењем зидова.  

                       -------------------------------------------------- 

Ови објекти трпе умјерена оштећења, а поједини тежа оште-ћења. 

Ризични сценарио 1.5  – ЗЕМЉОТРЕС ИНТЕНЗИТЕТА  IX MCS 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 
 

 

 

Скоро никад 
(1 / 100 г.) 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Општа паника, дезоријентисаност и неконтролисано понашање. Велики број повријеђених , погинулих и несталих особа. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Клизишта, одрони и пукотине доминирају тлом. Вода блатњава, избија на различитим мј-
естима, језера се повлаче, ријеке мијењају ток.Дрвеће пуца и ломи се 

Тло непрепознатљиво. Вода се претвара у блато. Пијесак избија на по-
вршину. Цесте и инфрастуктурни објекти трпе тешка и разорна оште-

ћења. Лешеви животиња свуда. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Објекти од необрађеног камена и непечене цигле, помоћни објекти, стари објекти, наро-
чито на селу. 

                                      -------------------------------------------------- 

Објекти од дјелимично обрађеног камена, печене цигле, блокова, монтажног префабри-
кованог материјала као и са дрвеном конструкцијом старе градње. 

                                      ------------------------------------------------- 

Армирано-бетонске зграде и добро грађене дрвене куће. 

Овакви објекти трпе тотална оштећења, потпуно рушење. 
 

                            ------------------------------------------------- 
Већина трпи разарајућа оштећења са дјелимичним рушењем зидова, а 
поједини објекти се потпуно руше. 

                            -------------------------------------------------- 
Већина трпи тешка оштећења, а поједини објекти парцијално урушава-
ње зидова и дијелова зграде. 

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

Ризични сценарио 2.1 – ПОПЛАВА У СЛАТО ПОЉУ 
 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Поуздано  

(1 - 10 / 1 г.) 

 
 

 

 

+ 

 

 

─ 

Изолованост Око 20 становника одсјечено од локалне заједнице. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Поплављено поље на коме нема засада. Недоступни извори воде за стоку. Пут за Зајасен 
је неупотребљив за вријеме поплаве. 

Стока не може користити испашу на пољу. Алтернативни путни прав-
ац  је неприхватљив –  на постојећи ризик се мора рачунати. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема било каквих објеката на поплавном подручју Нема послиједица на објектe 

Ризични сценарио 2.2 – ПОПЛАВА У ЛУКАВАЧКОМ ПОЉУ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 
 

Поуздано  

(1 - 10 / 1 г.) 
 

 

 

 
 

+ 

 
 

─ 

Дјелимична изолованост Око 50 становника нема могућност пролаза према локалној заједници 
матичне општине. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Период плављења не угрожава период  вегетације засада. Поплављења површине за ис-

пашу стоке. Пут преплављен водом до висине од 0,6m на најнижем мјесту. 

Стока не може користити испашу на пољу. Прекид путне комуникаци-

је у периоду плављења 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема било каквих објеката на поплавном подручју Нема послиједица на објекте 

Ризични сценарио 2.3 и 2.6 – ПОПЛАВА НА ИНУНДАЦИОНОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ТОКА ЗАЛОМКЕ И ПОПЛАВА НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Поуздано  

(1 - 10 / 1 г.) 

 

 

 
 

+ 

 
 

─ 

Дјелимиучна изолованост.  Отежан живот Прекид комуникације Невесиње - Гацко. Отежане виталне функције. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Поплављено инундационо подручје, ливаде за испашу, шума и путеви.  
Мјешање чисте са фекалном водом 

Стока не може користити испашу, дрво за огрев недоступно.  
Појава заразних и инфективних болести 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Угрожени инфрастуктурни објекти (ел. водови, путеви...) 

У урбаном подручју плаве подрумске просторије и ријетко приземне. 

Прекид путних комуникација, нестанак ел. струје.  
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У градском подручју штете настају у подрумским и рјеђе у приземним 
просторијама угрожених објеката. 

Ризични сценарио 2.4  – ПОПЛАВА НА СЈЕВЕРОИСТОЧНОМ ОБОДУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Дешава се 
(1 / 1 – 10 г.) 

 

 

+ 

 

 
─ 

 

Дјеломична изолованост, страх од губитка имовине Становништво трпи штету на имовини 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Извори воде загађени, тло прекривено муљем и пијеском. Вода и земљиште неупотребљиво за кориштење и земљорадњу 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Мањи дио стамбених објеката дјелимично поплављени. Штале и помоћни објекти су ви-

ше изложени.  

Дјелимична штета на објектима за становање, а нешто веће на помоћ-

ним објектима. 

Ризични сценарио 2.5 – ПОПЛАВА НА ЈУГОЗАПАДНОМ ДИЈЕЛУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

 

Ријетко 
(1 / 10 – 100 г.) 

 

 

 
 

+ 

 
 

 

─ 

Страх од губитка живота и малодушност због губитка имовине.  Поремећене уобичајене 

функције живљења и понашања.  Заразне болести 

Угрожен живот, повређивање, безвољност. Поремећин или отежан 

начин живота. Епидемија заразним и инфективним болестима. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Поплављено пољопривредно земљиште, ливаде, воћњаци, шума. Сви извори и спремни-
ци воде са угруженог подручја нису употребљиви за људе и стоку. Стока и дивље живо-

тиње значајно угрожени. Комплетно подручје промијенило изглед – вода доминира. 

Пропали усјеви на засађеном земљишту Стока без вањске испаше. 
Сточна храна неупотребљива. Шума недоступна. Воћњаци оштећени. 

Вода са извора недоступна или загађена.  Стока угинула, а жива незб-

ринута, гладна и болесна. Опасност од заразе. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Велики број стамбених и помоћних објеката под водом На угроженом подручју. Инфра-

стуктурни објекти под водом. 

Стамбени и помоћни објекти неупотребљиви. Инфрастуктурни објекти 

(ел.водови, инсталације, путеви) ван функције. 

Ризични сценарио 2.7  – ПУЦАЊЕ БРАНЕ ЈЕЗЕРА АЛАГОВАЦ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
 

Скоро никад 
(1 / 100 г.) 

 

 

+ 

 

 
─ 

 

Без опасности по становништво које живи у близини Извјесна могућност смањењог капацитета испоруке питке воде 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Угрожене биљне и животињске врсте које живе у језеру.  Посредни утицај изазван промјеном крајолика 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Оштећен инфрастуктурни објекат – земљана брана Вода се не може акумулирати, а тиме ни намјенски користити  

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

Ризични сценарио 3.1 - ПОЖАРИ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

 

 

 

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Страх због физички угроженог живота и егзистенције. Штета и губитак имовине. Угрож-
ене виталне функције локалне заједнице.  

Ситуације опасне по живот становништва и спасилаца. Неконтролиса-
но и панично понашање. Осјећај безнађа. Отежано дисање, смањена 

видњивост. Опекотине, тровање угљен диоксидом и моноксидом. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

 
Потпуна девастација подручја под пожаром. Директно и индиректно разарање екосисте-

ма одређеног подручја. Трајна промјена природне средине, краткотрајно и дуготрајно за-

гађење. Домаће и дивље животиње угрожене на више начина. 

Тоталне штете на шумским и пољопривредним системима. Промјена 
крајолика, са нарушеним екосистемом у краћим периодима, али и са 

трајним послиједицама и промјенама. Директно и индиректно загађе-

ње тла, воде и ваздуха. Дивље животиње остају без хране, склоништа, 
у потпуном егзистенцијалном колапсу. Домаће остају без хране на ду-

жи период.   

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Све врсте објеката и имовина која иде уз њих је директно угрожена од трајног губитка. 
Инфрастуктурним објектима попут ел. Водова пријети оштећење или губитак функције. 

Отежана путна комуникација на том подручју и опасност од утицаја на саобраћајна сре-

дства и учеснике у саобраћају. 

Објекти за становање, за стоку и сви помоћни објекти, директно су уг-
рожени од трајне девастације и потпуног губитка. Стока и имовина ко-

ја припада објектима је такође у директној опасности од трајног губит-

ка. Угрожена витална функција локалне заједнице, као што је опскрба 
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ел. струјом. Прекид или отежан саобраћај са ризиком губитка живота и 
средстава учесника у саобраћају.   

Ризични сценарио 3.2 – ПОЖАРИ СТАМБЕНИХ, ПОМОЋНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА        

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 
 

+ 

 

 

─ 

 

 
Страх од губитка живота и имовине. Паничне реакције због страха од губитка живота. 

Губитак живота или повреде због опекотина, тровања угљен диоксид-
ом и моноксидом, паничног искакања са угрожених висина. Изложено 

је становништво и спасиоци. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај на природну околину није нарочито изражен, али је готово увијек присутно зага-
ђење ваздуха, са слабим одразом на тло и воду. 

У близини акцидента ваздух је загађен изгорјелим честицама и отровн-
им гасовима 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Утицај на објекте је деструктиван у већој или мањој мјери, зависно од величине, површи-

не и броја објеката захваћених пожаром. 

Оштећење или потпун губитак објекта или више објеката, због топлоте 

или урушавања изазваног пожаром. 

Ризични сценарио 3.3 - ПОЖАРИ НА ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА БОРАВИ МНОГО ЉУДИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Ријетко 
1 / 10 – 100 г. 

 

 

 
 

+ 

 

 
 

─ 

 

Страх од губитка живота, недостатка ваздуха и клаустрофобија који изазивају реакцију у 

виду паничног понашања.  

Губитак животас или повреде услијед опекотина, гушења, тровања от-

ровним гасовима. Губитак живота или повреде услијед гажења (стамп-

едо).  

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај на природну околину није нарочито изражен, али је готово увијек присутно зага-

ђење ваздуха, са слабим одразом на тло и воду. 

У близини акцидента ваздух је загађен изгорјелим честицама и отровн-

им гасовима. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Деструкција или оштећење објекта је извјесно. Оштећења изазванагорењем и топлотом и урушавање услијед пореме-
ћаја статике објекта.  

Ризични сценарио 3.4 – ПОЖАРИ ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА        

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Ријетко 
1 / 10 – 100 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Слаб утицај на људе условљава неразвијена индустријска производња. Могуће повреде и мала вјероватноћа за губитак живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Ограничено загађење тла, воде и ваздуха, у близини акцидента Нема трајних послиједица. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може бити деструктиван у више нивоа разарајућег дејства. Оштећења на различитим нивоима до потпуног уништења. 

Ризични сценарио 3.5 - ПОЖАРИ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 
 

 

+ 

 

+ 

Постоји на више нивоа и праваца Уз малу могућност губитка живота, извјесније су повреде и већа или 

мања нарушавања виталних функција (нестанак струје, гријања и сл.) 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Адекватан пожару на отвореном простору. Идентичне су послиједицама од пожара отвореног простора.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Различитог степена деструкције. Оштећења на различитим нивоима до потпуног уништења. 

Ризични сценарио 3.6 – ПОЖАРИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА       

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 
 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 
 

 
+ 

 
─ 

 

Извјестан у виду стандардних опасности за учеснике у саибраћају уз додатак компоненте 

превоза опасних материја. 

Губитак живота, теже и лакше повреде, опекотине, тровање отровним 

материјама, гушење отровним гасовима. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Може бити трајан у екстремним случајевима, а обично је ограниченог утицаја. У почетној фази су са ограниченим послиједицама, а карактерише их  

загађења са опасним и отровним материјама. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Утицај на објекте је слабо изражен. Послиједице по објекте су мале, уз примједбу да ипак постоје.  
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ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

РИЗИК ОД ПОЈАВЕ СНИЈЕГА 

Ризични сценарио 4.1 -  СНИЈЕЖНЕ ПАДАВИНЕ ВЕЛИКОГ ОБИМА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Прекид или отажано функционисање виталних функција Прекид или отежана путна и остала комуникација, снабдијевање, мед-

ицинске услуге, друге услуге... 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај на биљни и животињски свијет је присутан у облику изазване штете или отежаног 
функционисања основних функција. 

Стабла оштећена или уништена. Засади и културе са већом или мањом 
штетом. Дивљач егзистенцијално угрожена. Брига око домаће стоке 

отежана (теже доступна храна, вода, чишћење...)   

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Штете произведене количином и великом тежином снијежних падавина могу бити огран- 
ичене или тоталне 

Урушавање кровова индивидуалних објеката и објеката са великом по-
вршином кровишта. Потпуно урушавање трошних објеката. Оштећења 

до прекида функционисања инфрастуктурних објеката (далеководи...) 

РИЗИЦИ ОД ПОЈАВЕ ОСТАЛИХ МЕТЕО ФАКТОРА 

Ризични сценарио 5.1 – ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 
 

 

 

+ 

 

 
─ 

 

Утицај на здравље и понашање људи. Директно утиче на здравствене проблеме код већине људи, док су код 

неких проблеми израженији. Осјети се на начину понашања, радном 
учинку и сл. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Видљив утицај на биљни и животињски свијет. 

Повећана опасност од изазивања и ширења пожара на отвореном простору. 

Послиједице се могу примјетити на приносима. Дивље и домаће живо-

тиње смањују активности, а тиме и потребу за храном, док потреба за 
водом расте. Пожари отвореног простора већих размјера. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Утицај на објекте није изражен, али постоји, као секундарни ризик. Запаљиве материје и гориви материјал у објектима налази се на већем 

нивоу опасности од изазивања и ширења пожара. 

Ризични сценарио 5.2 – НИСКА ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

─ 

 

Утицај на здравље и понашање људи. 

Виталне функције могу бити поремећене. 

За људе са одређеним болестима могуће су здравствене компликације. 

Неке активности нису могуће или се могу отежано изводити.   

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај, код екстремних услова, може бити знатан на биљни свијет и дивље животиње.  
Код домаћих животиња, углавном, отежане животне функције.  

Шумске културе могу бити знатно угрожене, воће, засади... Потребе за 
храном и водом код дивљих животиња је питање егзистенције. Домаћ-

им животињама се потребна брига компликује. Послиједице видљиве 

на смањеним приносима и напретку стоке.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан је у виду секундарних ризика, а односи се на материјале од којих су објекти 

израђени и одређене инфрастуктурне инсталације. 

Инфрастуктурне инсталације попут водоводног и канализационог сис-

тема могу бити избачене из функције. Електроводови, такође, могу пр-
етрпити извјесна оштећења. Објекти могу посредно бити изложени се-

кундарним ризицима. 

Ризични сценарио 5.3 –  КИШНЕ ПАДАВИНЕ ВЕЛИКОГ ОБИМА (КРАТКОТРАЈНЕ - КОЈЕ НЕ ИЗАЗИВАЈУ ПОПЛАВУ) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

 
─ 

Слаб утицај, мада постоји у облику отежаних активности. Планиране активности могу бити заустављане или одложене. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај може бити силовит, али са краткотрајним дејством. Послиједице могу бити разноврсне и изразито штетне, мада су најчеш-

ће краткотрајне.   

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 
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Може бити изразито штетан, без обзира на краткотрајно дејство ризика.  Послиједице могу бити у облику поплаве подрумских просторија. Пос-
ебно може доћи до излијевања индивидуалних фекалних спремника у 

близини објеката. 

 
 

 

Ризични сценарио 5.4 - СУША 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

Директни утицај није експлицитан, посредни је присутан Директних послиједица нема, док се индиректне одражавају на отежа-

но функционисање неких виталних функција. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај на природну околину, а нарочито на биљни и животињски свијет је директан и 
може бити поразан. 

Послиједице су директне код биљака (шуме, засади, културе, усјеви...) 
док су животиње посредно изложене.  

Присутан је и индиректни ризик од повећаног пожарног оптерећења. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема директног утицаја на објекте. Послиједице могу бити испољене због индиректног ризика од повећа-
ња пожарног оптерећења, чешће појаве и бржег ширења пожара. 

Ризични сценарио 5.5 – ВЈЕТАР ОЛУЈНЕ СНАГЕ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 
 

 
 
 

+ 

 

 
+ 

Отежане виталне функције. Извјесна могућност повређивања Заустављене или отежане виталне функције у виду прекида комуника-

ција, нестанка струје, воде а посредно и осталих потреба. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директан утицај на природну околину, а нарочито су експонирани пољопривредни и шу-

мски ареали.   

Послиједице могу бити велике и изражене на шумске и пољопривред-

не културе засаде, воћњаке... Послиједице по дивље и домаће животи-

ње су мање изражене, али ипак присутне у виду поремећаја животних 
функција.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан и изражен утицај на све врсте објеката. Послиједице су видљиве и могу бити значајне код, готово, свих врста 

објеката, а нарочито оних са великом површином кровишта. Инфраст-
уктурни објекти могу бити оштећени до губитка функције (ел.водови).  

Ризични сценарио 5.6 – ГРÁД 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 
 

+ 

 

 

─ 

 

Ктраткотрајан утицај, са ометањем виталних функција Послиједице су изражене посредно. Директно занемаривог обима. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Може бити веома изражен на биљни, а знатно мање на животињски свијет Биљке и биљни свијет могу претрпити озбиљне до тоталне послиједи-

це. Животињама могу бити краткотрајно нарушене животне функције.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Утицај је, свакако, присутан па чек може бити веома деструктиван.  Осим послиједица које могу бити у облику мањих или већих штета на 
објектима, оштећењима је изражена и остала тзв. покретна имовина 

(возила...) 

Ризични сценарио 5.7 – ГРМЉАВИНА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Често 
 > 10 / 1 г. 

 

 
 

+ 

 

 

─ 

 

Дефинитивно јер присутан и може бити трагичан. Губитак једног или више људских живота, повреде у облику опекоти-

на, стање шока...  

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је просторно ограничен, ако није дошло до појаве секундарног ризика. Подручје удара нема велику површину, али је веома присутан ризик од 
изазивања и ширења пожара на отвореном простору, као секундарног 

ризика. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан је често праћен са секундарним ризиком. Незаштићене  објекте може оштетити у већој или мањој мјери, али је 
веома могућ и настанак пожара на изложеном објекту. 
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ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

РИЗИЦИ ИЗАЗВАНИ РАЗЛИЧИТИМ ФАКТОРИМА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

Ризични сценарио 6.1 -  ЕПИДЕМИЈА РЕСПИРАТОРНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 

 
 

+ 

 
 

+ 

Знатан утицај са великим подручјем изложености и великим бројем заражених  јединки. Могу бити у виду губитака људских живота, настанка секундарних ин-

фекција. Губитак радне способности, школских и других активности у 

периоду до мјесец дана. Послиједице су изражене у цјелокупној зајед-
ници. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.2 – ЕПИДЕМИЈА ЦРИЈЕВНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 

 

+ 

 

─ 

 

Велики број заражених јединки, на ограниченом подручју изложености Болест утиче на радну и сваку другу активност људи за краћи период 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.3 – ПОЈАВА ОСТАЛИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 
 

 

 

+ 

 

 

+ 

Утицај јасан и видљив на великом броју јединки, ограниченог подручја изложености. Болест утиче на радну и сваку другу активност људи за краћи период 
до мјесец дана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.4 –  ПАНДЕМИЈА НОВИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
 

Скоро никад 
1 / 100 г. 

 
 

 
+ 

 
+ 

Знатан утицај са великим подручјем изложености и великим бројем заражених  јединки. Послиједице које могу настати могу бити веома озбиљне, али је појава 

ријетка. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.5 – НЕЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПОВЕЋАНЕ УЧЕСТАЛОСТИ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

 
+ 

 
─ 

 

Постаје све значајнији, јер се повећава број обољелих. Губитак живота. Трајан и привремен губитак радне и друге активности 
или функционисање са умањеном ефикасношћу. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.6 – БИОТЕРОРИЗАМ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Скоро никад 

1 / 100 г. 

 

+ 

 

─ 

Утицај може бити веома озбиљан. Послиједице могу бити погубне, мада још није забиљежено дешавање. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Као и код људи може бити веома озбиљан. Послиједице могу бити погубне, мада још није забиљежено дешавање. 
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УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ   

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

РИЗИЦИ ИЗАЗВАНИ БОЛЕСТИМА И КОД ЉУДИ И КОД ЖИВОТИЊА 

Ризични сценарио 6.7 – ПОЈАВА ЗООНОЗА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 
+ 

 
─ 

 

Утцијај може бити значајан. Због тога што је присутна и код људи као и животиња утицај 
је озбиљнији него код осталих заразних болести (6.3) 

Болест утиче на смањење радне и сваке друге активност људи за дужи 
и краћи период.  

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директно је изражен код дивљих и домаћих животиња. Послиједице су озбиљне, јер је присутна и димензија која укључује 

појаву исте болести код људи. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

РИЗИЦИ ИЗАЗВАНИ БОЛЕСТИМА КОД ЖИВОТИЊА 

Ризични сценарио 6.8 – ПОЈАВА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Утицај значајан у облику проблема губитка имовине и пословања. Губитак или смањење имовине и пословања. Егзистенцијални проблем 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Значајно изражен и код дивљих и код домаћих животиња. Послиједице су изражени и у микро као и макро еко-систему 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.9 – ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПЕРАДИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 
+ 

 
+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Губитак јата утиче на имовину као и на активну дјелатност човјека 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан код домаће и дивње живине Послиједице могу бити озбиљне, посебно на живину у природном мак-

ро и микро еко-систему. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 6.10 – ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПЧЕЛА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Често 
 > 10 / 1 г. 

 

 
+ 

 
+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Губитак роја утиче на имовину као и на активну дјелатност човјека 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај озбиљан и присутан је у цјелокупном еко-систему Осим што су послиједице озбиљне у ланцу природне средине, директ-
но су изражене и у биљном свијету и смањеном могућношћу репроду-

кције (опрашивање...) 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

РИЗИЦИ КОЈИ СУ ПРИСУТНИ КОД БИЉАКА И БИЉНИХ КУЛТУРА (ОСИМ ШУМЕ) 

Ризични сценарио 7.1 -  ПОЈАВА БИЉНИХ ОБИЉЕЊА ИЗАЗВАНИХ ГЉИВИЦАМА (МИКОЗЕ) 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ 
 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 
─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Штете изазване смањеним приносима 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан је због болести биљака у еко-систему Озбиљне послиједице на врстама биља које су угрожене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.2 – ПОЈАВА БИЉНИХ ОБИЉЕЊА ИЗАЗВАНИХ БАКТЕРИЈАМА И ВИРУСИМА (БАКТЕРИОЗЕ И ВИРОЗЕ) 
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 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
 

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 
─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Штете изазване смањеним приносима 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан је због болести биљака у еко-систему Послиједице су видљиве на врстама биља које су угрожене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.3 – ПОЈАВА ШТЕТОЧИНА (ИНСЕКТИ И ГЛОДАРИ) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Штете изазване смањеним приносима 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан је због дјеловања на биљке у еко-систему Послиједице су видљиве на многим врстама угроженог биља  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.4 –  ПОЈАВА КОРОВА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Штета због смањеног приноса и здравствени проблеми (алергија) 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан и утиче на промјене у еко-систему Опасност јер брже осваја простор кориснијим врстама биља 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.5 – ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ПЕСТИЦИДИМА И ДРУГИМ ШТЕТНИМ МАТЕРИЈАМА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Велики утицај на здравље људи Послиједице могу бити поразне и дјелују са временском задршком 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Дуготрајан и континуиртан утицај Озбиљне послиједице на цијели еко-систем 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.6 – АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДНОСТИ (МРАЗ, КИША – ВЛАГА, СУША, ГРÁД) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 
 

 

+ 

 

+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице могу бити веома озбиљне и одражавају се на принос 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директан и може бити значајан Штете на еко-систему могу бити поразне 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

РИЗИЦИ КОЈИ СУ ПРИСУТНИ У ШУМАМА И ШУМСКИМ КУЛТУРАМА 

Ризични сценарио 7.7 – КРАЂА И БЕСПРАВНА СЈЕЧА ШУМЕ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директан и може бити значајан Појава која може имати озбиљне послиједице 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.8 – ОСТАЛИ АНТРОПОГЕНИ ФАКТОРИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директан и може бити значајан Послиједице могу бити озбиљне и разнолике 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 
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Ризични сценарио 7.9 – СИПЦИ И ДРУГИ ШТЕТНИ ИНСЕКТИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан је и директно је пропорционалан степену најезде Послиједице су, такође, пропорционалне величини најезде   

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.10 – СТОКА, ДИВЉАЧ И СИТНИ ГЛОДАРИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан је и директно је пропорционалан појавом и степену најезде Послиједице су, такође, пропорционалне појавама и величини најезде   

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.11 – ФИТОПАТОГЕНЕ ГЉИВЕ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Може бити поражавајући Могу бити велике и веома озбиљне 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.12  – ПАРАЗИТСКЕ ЦВЈЕТНИЦЕ И КОРОВ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Може бити поражавајући Могу бити велике и веома озбиљне 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.13 – ЛИШАЈЕВИ, БАКТЕРИЈЕ И ВИРУСИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Ријетко 

1 / 10 – 100 г. 
 

 

+ 

 

─ 

 

Присутан, али слаб утицај Послиједице постоје, али су минималне 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан са слабим учинком, јер природа сама ствара равнотежу Послиједице нису изражене, могу се занемарити 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.14 – ОШТЕЋЕЊЕ ТЛА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Ријетко 

1 / 10 – 100 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Присутан, али слаб утицај Послиједице постоје, али су ниског интензитета 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан и утиче на промјену еко-система, али га природа самостално регулише Послиједице могу бити добро видљиве, али се рачуна на тај ризик 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може постојати посредно Послиједице могу бити у облику мање или веће штете на објектима 

Ризични сценарио 7.15 – ЈАКИ ВЈЕТРОВИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је присутан и може бити веома озбиљан  Послиједице могу бити значајне и веома изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може постојати посредно Послиједице могу бити посредне у облику штете на објектима 
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Ризични сценарио 7.16 – ВЕЛИКЕ СНИЈЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г 

 

+ 

 

+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је присутан и може бити веома озбиљан Послиједице могу бити значајне и веома изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може постојати посредно Послиједице могу бити посредне у облику штете на објектима 

Ризични сценарио 7.17 – СУША 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је присутан у цијелом шумском еко-систему, али природа га сама регулише  Послиједице могу бити изражене. Природа се сама опорави.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може постојати посредно Послиједице могу бити посредне у облику штете на објектима 

Ризични сценарио 7.18 – МРАЗ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе, смањеног обима Послиједице су мањег обима у виду штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан , али са ризиком са који се свакодневно рачуна Послиједице нису посебно изражене, мада су присутне  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 7.19 – ГРÁД И ГРОМ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај егзистенцијалне природе Послиједице су у облику губитка и штете на имовини грађана 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Може бити директан али слаб, али и индиректан и озбиљан (пожар због удара грома) Директне послиједице нису велике, али индиректне могу бити огромне 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји посредан утицај Посредне послиједице могу бити веома велике 

Ризични сценарио 7.20 – ШУМСКИ ПОЖАРИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Деструктиван утицај који се одражава на егзистенцијалну прируду људи Послиједице се односе на угржавање живота и губитак имовине.  

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Катастрофалан са могућом потпуном промјеном изгледа цијелог еко-система Послиједице се тешко могу изразити, јер су директне и индиректне 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји посредан утицај Посредне послиједице могу бити катастрофалне 

Ризични сценарио 7.21 – ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

 

Посредан утицај у виду утицаја на здравље људи Послиједице могу бити поразне са здравственог аспекта 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај може бити погубне, мада се природа сама одупире утицају  Послиједице могу бити погубне на цијели еко-систем 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји посредан утицај Вриједност имовине опада у загађеној средини 

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

Ризични сценарио 8.1 -  НУС И МИНЕ НА РАТНИМ ЛИНИЈАМА ('92. - '95.) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

+ ─ 
Директан и индиректан Послиједице у облику губитка живота, рањавања и пословни ризик 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 
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Директан са слабијим ефектом и индиректан јер еко-систем постаје ризично подручје Послиједице су израженије за дивље и домаће животиње 1 / 1 – 10 г.  

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

изични сценарио 8.2 – НУС И МИНЕ У ПОЗАДИНИ ('92. - '95.) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 
 

 

+ 

 

─ 

 

Присутан још увијек мада је слаб и све је слабији  Послиједице у облику губитка живота, рањавања људи 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Мање изражен и слабог учинка Послиједице са којима се може рачунати 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан и може бити значајан Послиједице могу бити озбиљне и непосредно, као и посредно 

Ризични сценарио 8.3 – НУС И МИНЕ ПРЕОСТАЛЕ ИЗ РАТА ('41. - '45.) 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

Дешава се 
1 / 1 – 10 г. 

 

 

 

+ 

 

 

─ 

 

Веома слаб утицај, мада још увијек постоји Послиједице могу бити озбиљне, без обзира колико год су ријетке 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Без значајног утицаја  Послиједице могу бити озбиљне само ако су изазване посредно 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може се рећи да је још увијек присутан Послиједице могу бити озбиљније уз додатни посредни ризик 

Ризични сценарио 8.4 – УБОЈНА СРЕДСТВА У ДОМАЋИНСТВИМА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 
 

 

+ 

 

─ 

 
 

Присутан и на њега се мора рачунати Послиједице могу бити озбиљне, најчешће са трагичним исходом 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Без већег утицаја Послиједице су занемариве 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан је, а посредно и озбиљан Послиједице могу бити озбиљније уз додатни посредни ризик 

Ризични сценарио 8.5 – КОРИШТЕЊЕ ОСТАЛИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 

 

+ 

 

─ 

 

Постоји и озбиљан је зато што му се олако приступа Послиједице могу добити карактеристику озбиљних 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Постоји, а у посредном смислу може бити значајан Могу бити веома озбиљне уз присуство и додатног ризика 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Присутан је, а посредно и озбиљан Послиједице могу бити озбиљније уз додатни посредни ризик 

 
ЦИЉНА РИЗИЧНА СКУПИНА  

 

ПОСЛИЈЕДИЦА УЧЕСТАЛОСТ ЕФЕКТИ 

ЛОКАЛНИ ПРЕКОГР. 

РИЗИЦИ ОД ЗАГАЂЕЊА 

Ризични сценарио 9.1 -  ЗАГАЂЕЊЕ ТЛА ХЕМИЈСКИМ ПРЕПАРАТИМА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

 
+ 

 
─ 

 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава нетипичних болести, генетички испади. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Знатан и поразан утицај Послиједице још нису испитане, али постоје параметри који указују на 

лоше послиједице на цијелокупан еко-систем 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.2 – ЗАГАЂЕЊЕ ТЛА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

+ 

 

─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и других болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Знатан и поразан утицај Послиједице су видљиве и утичу на измјену еко-система 
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УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ   

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.3 – ЗАГАЂЕЊЕ ОБОРИНСКИХ ВОДА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и других болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Знатан и поразан утицај Послиједице су видљиве и утичу на измјену еко-система 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.4 – ОТПАДНЕ ВОДЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и других болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Знатан и поразан утицај Послиједице су видљиве и утичу на измјену еко-система 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.5 – ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ 

 
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 
+ 

 
+ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава респираторних и нетипичних болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је синергичан са свим осталим ризицима од загађења природне средине Послиједице нису јасно изражене, као код других ризика од загађења, 

али постоје и осјећају се глобално са свим осталим, јер се не могу ник-

ако одвојено третирати. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Знатан и поразан утицај Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.6 – ЗАГАЂЕЊЕ БУКОМ 

 УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 
 

 

+ 

 

─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава хроничних и нетипичних болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је присутан, мада веома слаб. Послиједице нису изражене и не захтијевају нарочите мјере  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји утицај у урбаној средини Услијед повећаних вибрација слаби статичка издржљивост објеката 

Ризични сценарио 9.7 – ЗАГАЂЕЊЕ УСЛИЈЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и осталих болести. Веома лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај је велики и поразан на еко-систем Осим пролазних послиједице могу бити и трајне и веома изражене.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

РИЗИЦИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРОИЗВОДЊУ И ИСПОРУКУ ВОДЕ 

Ризични сценарио 9.8 – ПРОМЈЕЊЉИВ КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА АЛАГОВАЦ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Често 
 > 10 / 1 г. 

 

 
+ 

 
─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и осталих болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Ограничен утицај на еко-систем језера и околине Одражавају се на рибе и друге животиње које живе у воденој средини, 
као и на биљни свијет уунутар језера и његовој ближој околини. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.9 – НЕПОТПУНА ФУНКЦИЈА ПРЕЧИСТАЧА ВОДЕ 
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УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 
 

 

+ 

 

─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи Појава заразних и осталих болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Слаб утицај Послиједице нису значајно изражене, присутне су у ниском омјеру 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

Ризични сценарио 9.10 – ПРОБЛЕМИ СА ПОТИСНИМ ЦЈЕВОВОДОМ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Утицај на основну потребу за водом и лош квалитет живота конзумената. Нередовно снабдијевање становништва водом. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај присутан сам на траси цјевовода. Послиједице су слабе и на ограниченом простору. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји утицај на инфрастуктура водоводног система. Ослабљена инфрастуктура потисног цјевовода. 

Ризични сценарио 9.11 – СЛАБА ЗАШТИТА РЕЗЕРВОАРА НА РОВИМА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  

 

Често 
 > 10 / 1 г. 

 

 
+ 

 
─ 

Опасност од лошег утицаја лица без дозволе за присуство Озбиљност послиједица је готово незамислива са недозвољеним прис-

уством лица која немају потребну дозволу за право приступа 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Слаб, готово непостојећи утицај Послиједице нису изражене 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може бити значајан Послиједице су у дијапазону тоталног оштећења до загађења. 

Ризични сценарио 9.12  – ПРОБЛЕМИ ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЈЕВОВОДА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 
 

 

+ 

 

─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи. Појава нетипичних болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Утицај азбестних цијеви на природну средину је веома опасан. Послиједице су опасне и имају трајан карактер. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји утицај на инфрастуктура водоводног система. Канцорегона водоводна инсталација. 

Ризични сценарио 9.13 –  РИЗИЦИ АЛТЕРНАТИВНОГ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Често 

 > 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Утицај се односи на здравље и квалитет живота људи. Појава заразних и осталих болести. Лош квалитет живота. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Присутан и са њим се рачуна Послиједице могу бити извјесне код домаћих и дивљих животиња 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Нема утицаја Послиједице нису изражене 

РИЗИЦИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА 

Ризични сценарио 9.14 – АКЦИДЕНТИ КОЈИ МОГУ НАСТАТИ НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА КОЈЕ ВРШЕ УСЛУГЕ ПРОДАЈЕ       

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Угрожавање живота и сигурности становништва Губитак живота, повреде и токсикација. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Загађење привременог или трајног карактера на ограниченом подручју Озбиљне послиједице на ограниченом простору 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Знатан на све врсте објеката у непосредној близини Потпуна или дјелимична девастација објеката у непосредној близини 

Ризични сценарио 9.15 – АКЦИДЕНТИ КОЈИ МОГУ НАСТАТИ НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА КОЈЕ СУ ИНТЕРНОГ КАРАКТЕРА       

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Угрожавање живота и сигурности корисника (ограничен број). Губитак живота, повреде и токсикација (ограничен број). 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Загађење привременог или трајног карактера на ограниченом подручју Озбиљне послиједице на ограниченом простору 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 
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Знатан на све врсте објеката у непосредној близини Потпуна или дјелимична девастација објеката у непосредној близини 

Ризични сценарио 9.16 –  АКЦИДЕНТИ КОД ИНДИВИДУАЛНИХ КОРИСНИКА                                           

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Угрожавање живота и сигурности људи. Губитак живота, повреде и токсикација (појединци или породица). 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Мањи утицај, у индиректном облику значајнији. Директно мале послиједице, индиректно значајније (пожар). 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Знатан на појединачне објекте. Потпуна или дјелимична девастације појединачних објеката 

Ризични сценарио 9.17 – АКЦИДЕНТИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИХ И ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ УРЕЂАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                          

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ Поуздано 
1 - 10 / 1 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Утицај на сигурност, дјелатност и виталне функције становништва Губитак живота и повређивање, губитак или одлагање пословних зада-

така, угрожене виталне функције опскрбе, услуга и отежан живот. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Директни прихватљив, а индиректни значајан и опасан. У директном смислу послиједице нису значајне, али индиректно зага-

ђење тла, воде и ваздуха са могућим дужим  дејством.  

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Знатан на инфрастуктурне објекте.  Губитак или штета на инфрастуктурним објектима: електроводови, ин-
сталације, помоћни објекти и уређаји. 

Ризични сценарио 9.18 – АКЦИДЕНТИ У САОБРАЋАЈУ СА УЧЕШЋЕМ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА                         

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Ријетко 

1 / 10 – 100 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Угрожавање живота и сигурности учесника у саобраћају. Губитак живота, повреде, тровање. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Знатан и опасан на ограниченом подручју Хемијско загађење тла воде и ваздуха, пожар на ограниченом подручју 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Видљив и присутан на инфрастуктурним саобраћајним објектима Оштећење са прекидом функције пута и уређаја у саобраћају  

РИЗИЦИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА 

Ризични сценарио 9.19 – ПАЉЕВИНЕ И ПОЖАРИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

+ 

Угрожавање живота и сигурности становништва. Губитак живота, повреде. Губитак имовине. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Значајан са свих аспеката угрожавања (подметнути пожар отвореног простора) Девастација еко-система на ужем и ширем подручју. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Значајан са свих аспеката угрожавања (подметнути пожар објеката) Девастација објеката до потпуне штете. 

Ризични сценарио 9.20 – БОМБАШКИ И ОРУЖАНИ НАПАДИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Скоро никад 

1 / 100 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Угрожавање живота и сигурности људи. Губитак живота, повреде. Губитак имовине. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Ограничен на ужем подручју. Послиједице занемариве 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Може бити значајан. Потпуна или дјелимична девастација 

Ризични сценарио 9.21 – ХЕМИЈСКИ И БИОЛОШКИ НАПАДИ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ Скоро никад 
1 / 100 г. 

 

+ + Угрожавање живота и сигурности људи. Губитак живота, заразне болести, токсикација. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Значајан из различитих аспеката угрожавања. Контаминирање еко-система у дужем периоду 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји, али није нарочито изражен Контаминација објеката 

Ризични сценарио 9.22 – ОСТАЛИ НАПАДИ (КИДНАПОВАЊЕ, ТАЛАЧКА КРИЗА, АТЕНТАТ И СЛ.)               

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ 
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Угрожавање живота и сигурности људи. Губитак живота, повреде. Губитак имовине.  
Скоро никад 

1 / 100 г. 
 

 

+ 

 

─ 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Занемарив утицај Послиједице нису нарочито изражене. 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Постоји, али није нарочито изражен Послиједице нису нарочито изражене. 

РИЗЦИ ПРИСУТНИ ПРЕДУЗИМАЊЕМ АКТИВНОСТИ ПОТРАГЕ И ПРЕТРАГЕ 

Ризични сценарио 9.23 – ПОТРАГА ЗА НЕСТАЛОМ ОСОБОМ 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Дешава се 

1 / 1 – 10 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Непланиране активности које одлажу или ометају професионалне обавезе. Смањена радна способност, непланирани трошкови. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Занемарив утицај Нема послиједица 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Занемарив утицај Нема послиједица 

Ризични сценарио 9.24 -  ПРЕТРАГА ТЕРЕНА ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА 

УТИЦАЈ НА ЉУДЕ  
Ријетко 

1 / 10 – 100 г. 

 

 

+ 

 

─ 

Непланиране активности које одлажу или ометају професионалне обавезе. Смањена радна способност, непланирани трошкови. 

УТИЦАЈ НА ПРИРОДНУ ОКОЛИНУ 

Занемарив утицај Нема послиједица 

УТИЦАЈ НА ОБЈЕКТЕ 

Занемарив утицај Нема послиједица 

 

На основу базе идентификованих ризика које смо приказали у анализи сценарија намјера нам је била испровоцирати и учинити видљивим проблеме који су 

присутни и са којима живимо. Њихово рјешавање знатно би допринијело напретку у свим сегментима унутар локалне заједнице, односно битно би умањило 

ризике и опасности који су присутни или који могу бити успостављени. Наведеним ризицима и опасностима потребно је додијелити рационалне мјере, носиоце 

активности и рокове за реализацију како би они били елиминисали или сведени на разуман ниво са којим се може рачунати. С обзиром да је ово документ који 

се бави превентивним активностима и наша интенција ће бити усмјерена управо у том правцу. 

 

АНАЛИЗА ПРЕВЕНТИВНИХ КАПАЦИТЕТА 
 

Превентивни капацитети, којима располаже локална заједница, често нису довољни како би могли предуприједити потенцијалне послиједице које могу настати 

услијед дјеловања елементарне непогоде, односно природне и друге несреће. Постоји више фрагмената који се интегрално требају повезати како би се створио 

потребан ниво активности у смислу заштите и спасавања. Развој локалне заједенице и друштва које живи у њој јасно је видљив кроз призму могућности заштите 

угроженог појединца као најслабије карике у систему. Заједница је зрела онолико колико је спремна предухитрити несрећу, заштитити своје чланове или им 

пружити неопходну помоћ, када им је она потребна. Постојећи капацитети, а нарочито превентивни, су добар показатељ намјере локалне управе, која открива у 

ком правцу је усмјерено њено кретање са аспекта заштите и спасавања, али и свеукупног развоја. Оно може бити назадно, стагнирајуће или напредно. Анализа 

превентивних капацитета има намјеру илустровати тренутно стање и показати ниво развоја заједнице, што отвара могућност препознавања недостатака и 

стварање услова за њихово елиминисање, односно поправак. 

Истаћи ћемо фрагменте који чине цјелину превентивних капацитета, а назват ћемо их факторима. Па тако имамо: 
 

 Фактор – законска подлога локалне заједнице 
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Формално постоје добре претпоставке у законодавном смислу, јер су донесени акти усклађени са позитивним законским прописима из области заштите и 

спасавања. Они документи који недостају су у процесу израде и у догледно вријеме ће бити у функцији. Табелом ћемо приказати усвојене акте, али и оне који 

тек требају бити усвојени.   
НАЗИВ ДОКУМЕНТА УСВОЈЕН УСВОЈЕН ОД ПРОТОКОЛ 

ОПШТИНСКИ АКТИ ВЕЗАНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

Одлуке 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на подручју општине Невесиње 

Одлука о оснивању штаба за ванредне ситуације општине Невесиње 

Одлука о дужностима привр. друш. и др. прав. лица са подручја општ. Нев. која обављају послове од значаја за ЗиС 

Одлука о одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава 

Одлука о оснивању јединица цивилне заштите на подручју општине Невесиње 

Одлука о оснивању Оперативно комуникативног центра општине Невесиње 

Одлука о мјерама заштите од пожара општине Невесиње 

Рјешења 

Рјешења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње 

Рјешења о именовању чланова оперативно-помоћне стручне службе Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње 

Рјешења о именовању чланова Оперативно комуникативног центра 

Рјешења о именовању повјереникâ цивилне заштите 

Рјешење о именовању командирâ специјалних јединица цивилне заштите 

Правилници и Упутства 

Правилник о унутрашњој организацији Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње 

Упутство за рад савјета МЗ у провођењу мјера ЗиС од елем.неп. и др.несрећа у ред.и ванр. сит. на подручју опш. Нев. 

Упутство о пословима, задацима и начину рада повјереника цивилне заштите 

 

2016.г. 

2016.г. 

2018.г. 

2011.г. 

2018.г. 

2018.г. 

2007.г. 

 

2017.г. ... 

2016.г. ... 

2018.г. ... 

2018.г. ... 

2018.г. ... 

 

2016.г. 

2018.г. 

2018.г. 

 

С.О.Невесиње 

С.О.Невесиње 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

С.О.Невесиње 

 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

Начелник општ. 

 

01-013-9/16 

01-013-10/16 

05-81-17/18 

02/012.1-37-1/11 

05-81-15/18 

05-81-16/18 

01/013-44/07 

 

05-81-37/16 ... 

05-81-37/16 ... 

05-81-16/18 ... 

05-81-13Р/18 ... 

05-81-15/18 ... 

 

05-81-09/16 

05-81-13/18 

05-81-13/18 

ПЛАНОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

План заштите и спасавања општине Невесиње : 

Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Невесиње 

План превентивног дјеловања општине Невесиње 

План приправности 

План мобилизације 

План хитног поступања 

Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће              (Влада РС није донијела методологију) 

План заштите од пожара општине Невесиње 

Годишњи (периодични) планови 

Годишњи план обуке и оспособљавања припадника цивилне заштите 

План активности у припреми и спровођењу мјера ЗиС од шумских и др. пожара на отвореном простору у општ. Нев. 

План одбране од поплава у oпштини Невесиње 

План активности на спровођењу мјера ЗиС од већих сњежних падавина и снијега на подручју општ. Невесиње  

План оперативног спровођења ЗиС од сњеж.падав. и снијега на подручју општине Невесиње за зимску сезону 

План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у општини Невесиње  

 

2018.г. 

2019.г. 

- 

- 

- 

- 

2004/13.г. 

 

Текућа год. 

Текућа год. 

Текућа год. 

Период 3г. 

Текућа сез. 

Период 3г. 

 

С.О.Невесиње 

Начелник општ. 

- 

- 

- 

С.О.Невесиње 

С.О.Невесиње 

 

Одобрава начелн. 

Одобрава начелн. 

Одобрава начелн. 

Одобрава начелн. 

Одобрава начелн. 

Одобрава начелн. 

 

01-013-137/18 

--- 

У фази израде 

У фази израде 

У фази израде 

Стицајем услова 

01-013-85/04 

 

По протоколу 

По протоколу 

По протоколу 

По протоколу 

По протоколу 

По протоколу 

 
СТАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ КАПАЦИТЕТА – Фактора законска подлога локалне заједнице 
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ДОКУМЕНТА НИВО ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСВОЈЕН УСКЛАЂЕН АЖУРАН ПРИМЈЕНА 

Одлуке које се односе на ЦЗ     
Одлука о мјерама заштите од пожара општине Невесиње     
Рјешења, правилници и упутства који се односе на послови цивилне заштите      
Процјена угрожености од елемен. непогоде и др. несреће на подручју општине Невесиње     
Остали планови заштите и спасавања општине Невесиње     
Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће     
План заштите од пожара општине Невесиње     
Годишњи (периодични) планови     

 

 ПОТРЕБНЕ ВЕЛИКЕ ПРОМЈЕНЕ  ПОТРЕБНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  НЕ ТРЕБА НИШТА МИЈЕЊАТИ 

 

 Фактор – расположиве снаге 

Фактор који смо термински одредили као расположиве снаге, без обзира на изнесене податке, крије недостатке који се одликују непоузданим и промјењљивим 

бројем припадника у готово свим категорисаним организацијама, изузев хитних служби. У циљу стварања ефикаснијег система заштите и спасавања овај фактор 

мора бити беспријекорно доведен у стање функционалности, јер је он један од носилаца активности превентиве, акције и реакције. Табелом ћемо приказати све 

расположиве капацитете, на које рачунамо или имамо намјеру рачунати.   

  
ОРГАНИЗАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРИЈЕМЕ ПОКРИВАЊА КОНТАКТ 

ХИТНЕ СЛУЖБЕ 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља Невесиње) Медицинско особље са возилом прве помоћи 24 / 7 / 365 Телефон:  124 

Територијална ватрогасна јединица Ватрогасци са средствима и опремом за гашење пожара и др.активности 24 / 7 / 365 Телефон:  123 

Полиција (Станица полиције Невесиње) Полицајци распоређени по смјена за одржавање реда и мира 24 / 7 / 365 Телефон:  122 

Центар везе (Подручна испостава Ист.Херцеговине – Билећа) Примање и дистрибуција информација везаних за заштиту и спасавање 24 / 7 / 365 Телефон:  121 

Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“ (подручје газдовања) Шумари и др.запослени са опремом за шумске пожаре 24 / 7 / 365 Посредно: 122 и 123 

Медицинска дежурна служба (Болница Невесиње) Медицинско особље болнице за болеснике смјештене по одјељењима 24 / 7 / 365 Интерно 

Портирске и чуварске службе у организацијама Портири и чувари обезбјеђују објекте и имовину организација 24 или 12 (ноћ) Интерно 

СНАГЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Јединице ЦЗ опште намјене по МЗ 13 мјесних заједница  (100-130 припадника) - различити послови Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Специјализована јединица ЦЗ за прву медицинску помоћ 9 припадника са средствима и опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Специјализована ветеринарска јединица ЦЗ 9 припадника са средствима и опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Специјализована јединица ЦЗ за одржавање реда 10 припадника са средствима и опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Специјализовану јединицу ЦЗ за заштиту од пожара  28 припадника са средствима и опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Спец. јед. ЦЗ за спасав. из рушевина и рашчишћавање снијега  15 грађевинских машина са посадама  Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Спец. јед. ЦЗ за спасав. на води, под водом и са неприст. терена 15-20 припадника са средствима и опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Специјализовану јединицу ЦЗ за асанацију терена  25 пропадника са опремом Ангажује ШВС ОКЦ (СНОпЦЗ) 

СНАГЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 

Планинарско еколошко друштво “Зимомор“ Искористиво за различите активности заштите и спасавања  Према потреби ОКЦ (СНОпЦЗ) 
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Ловачко удружење „Срндаћ“ Бројно чланство искористиво за одређене активности Према потреби ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Спортско риболовно друштво „Алаговац“ Искористиво за одређене активности, посебно везано за воду Према потреби ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Спортски клубови, удружења, организације, друштва  Бројно чланство искористиво за одређене врсте активности Према потреби ОКЦ (СНОпЦЗ) 

СНАГЕ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I врсте) 
 Дом здравља Невесиње  

 Општа болница Невесиње  

 Ветеринарска станица Невесиње  

 Ветеринарска амбуланта „Дамјанац“  

 ТВЈ Невесиње  

 ЈП „Водовод и канализација“ Невесиње  

 ЈП „Комус“ Невесиње  

 „Електродистрибуција“ РЈ Невесиње  

 „Невесињепутеви“ А.Д. Невесиње  

 Ш.Г. „Ботин“ Невесиње  

 „Агрохерцеговина“ Невесиње  

 Планинско добро Невесиње 

 
 

 

Дјелатности које обављају привредна друштва и друга правна лица, а које се могу сматрати од значаја за 
заштиту и спасавање дужна су организовати властиту заштиту и спасавање према својој процјени, са вла-

ститим ШВС,плановима заштите и спасавања. Формирати, обучити и опремити властите јединице зашти-

те и спасавања.   

  

 

 

 

 

 

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II врсте) 
 „Електропренос“ РЈ Невесиње 

 Основна школа „Ристо Пророковић“ Невесиње 

 Основна музичка школа „Свети Роман Мелод“ 

 Средњошколски центар „Алекса Шантић“ Невесиње 

 Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“ 

 „Гратен“ д.о.о. Невесиње 

 „Аурора“ д.о.о Невесиње 

 „МДМ“ Невесиње 

 „Свислион“ РЈ Невесиње 

 

 
 

 

Организације које спроводе образовне, друштвене , медицинске и друге активности, а које подразумије-
вају заштиту или бригу о већем броју грађана обавезне су спроводити мјере и задатке заштите и спасав-

ања, израдити своје планове заштите и спасавања, именовати повјереника заштите и спасавања.   

  
 

 

 

 

 

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III врсте) 
 „Телеком“ РЈ Невесиње 

 Поште Српске РЈ Невесиње 

 Бензинска пумпе „Ђерић“ д.о.о. Невесиње 

 Бензинска пумпа „Нестро петрол“ РЈ Невесиње 

 Бензинска пумпа „ЗиС Компани“ Невесиње 

 Пекаре : „Европа“ ; „Градска пекара“ ; „Ноћ и Дан“ 

 Млијекаре : „Глоговац“ ; „Перфето“ 

 Маркети : „Тропик“ ; „Зоки“ ; „Код Милана“ ; „Додра“ 

 Апотеке : „Медика“ ; „Богдановић“ ; „Градска апотека“ „ Вива медика“ 

 

Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници телекомуникационих и информационих 
система и веза стављају на располагање и кориштање те системе у случају ванредне ситуације, надлежним 

снагама заштите и спасавања. 

Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници залиха : воде, хране, медицинске опреме 
и лијекова, енергената, одјеће, обуће, грађевинског и другог материјала неопходног за извршавање задатака 

заштите и спасавања стављају на располагање поменута средства, ради кориштења у акцијама заштите и 

спасавања људи и материјалних добара, надлежним снагама заштите и спасавања. 

Дужни су именовати Повјереника заштите и спасавања.  

 

 

 

 

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Мјесне заједнице Начелник општине именује повјереника заштите и спасавања из реда мјесних заједница, а оне су дужне 
спроводити мјере и задатке заштите и спасавања, формирати јединице или тимове заштите и спасавања, 

израдити планове заштите и спасавања  

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Власници и корисници стамбених и објеката култ.наслијеђа Одговорни су за спровођење мјера и задатака заштите и спасавања, као и за обезбјеђење средстава заштите 

и спасавања. Обавезни су на захтјев надлежне организационе јединице цивилне заштите доставити податке 
о свим објектима, као и корисницима истих. Дужни су именовати повјереника заштите и спасавања. 

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

Црвени крст, хуманитарне и друге организације и удружења 

грађана 

Дужне су у својим програмима рада утврдити задатке, организацију дјеловања и активности којима се 

обезбјеђује учешће њихових чланова, органа и служби у извршавању задатака заштите и спасавања 
ОКЦ (СНОпЦЗ) 
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Физичка лица  Стављају се на располагање и кориштење имовине, опреме и средстава у случају ванредне ситуације, 
надлежним снагама заштите и спасавања. 

ОКЦ (СНОпЦЗ) 

 
 

 

СТАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ КАПАЦИТЕТА – Фактора распложивих снага 

ОРГАНИЗАЦИЈА НИВО ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 

БРОЈНОСТ ОБУЧЕНОСТ ДОСТУПНОСТ БРЗИНА ДЕЈСТВА 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља Невесиње)     
Територијална ватрогасна јединица     
Полиција (Станица полиције Невесиње)     
Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“ (подручје газдовања)     

 

Јединице ЦЗ опште намјене по МЗ     
Специјализоване јединице ЦЗ     

 

Спортска, ловачка, рибарска и друга удружења, клубови и организације     
 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I врсте)     
Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II врсте)     
Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III врсте)     

 

Мјесне заједнице     
Власници и корисници стамбених и објеката културног наслијеђа     
Црвени крст,волонтери, хуманитарне и друге организације као и удружења грађана     
Физичка лица     

 

 ПОТРЕБНЕ ВЕЛИКЕ ПРОМЈЕНЕ  ПОТРЕБНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  НЕ ТРЕБА НИШТА МИЈЕЊАТИ 

 

 Фактор – распложива средства и опрема 

Овај фактор најбоље приказује стање заштите и спасавања у некој локалној заједници, јер је он директни одраз развоја и материјалних могућности локалне 

заједнице. Категорија развоја локалне заједнице је добра одредница за оцјену стања фактора – расположива средства и опрема, како смо га назвали.  
 

СНАГЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  СТАЊЕ ОПРЕМЕ 

Хитне службе  Опрема стандардна за професионалне послове које обављају. Може се оцијенити као задовољавајућа и по количини и по врсти. 

ТВЈ Количина и врста опреме може реализовати основне захтјеве рада ТВЈ. Одређена ватрогасна возила нису поуздана, заједничка 
опрема је застарјела и искориштена преко мјере, док је личној опреми период употребе увелико прекорачен.  

Јединице опште намјене ЦЗ Опрема и средства за ове јединице фактички не постоји ни у минималној количини 

Специјализоване јединице ЦЗ Опрема и средства предвиђена за функционисање ових јединица није присутна у мјери која би представљала потребан минимум 

Снаге и организације од интереса за ЦЗ Посједују опрему и средства  потребна за обављање својих активности, искористивих за одређене потребе цивилне заштите 
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Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I врсте) Опрема и средства искористива за послове цивилне заштите је присутна према професионалној оријентацији, док је количина и 
врста опреме која би требала бити присутна, а односи се на властите потребе заштите и спасавања минорна.  

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II врсте) По врсти и количини која је обавезна у редовној процедури заштите, али се може сматрати недовољном за активности ЦЗ 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III врсте) Пприсутна по врсти и количини која је обавезна у редовној процедури заштите. 

Мјесне заједнице и власници или корисници стамбених објеката Није присутна у било каквој мјери (ни по врсти ни по количини) 

Црвени крст, хуманитарне и друге организације и удружења грађана Присутна је одређене количина у виду минимума за почетно збрињавање становништва основним потребама 

Физичка лица Становништво, посебно сеоско, посједује доста искористивих средстава за активности заштите и спасавања 

 

СТАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ КАПАЦИТЕТА – Фактора распложивих средстава и опреме 

ОРГАНИЗАЦИЈА НИВО ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ПРОФ. ОПРЕМА СТАЊЕ ЦЗ ОПРЕМА СТАЊЕ ПОУЗДАНОСТ 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља Невесиње)       
Територијална ватрогасна јединица       
Полиција (Станица полиције Невесиње)       
Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“ (подручје газдовања)       

 

Јединице ЦЗ опште намјене по МЗ       
Специјализоване јединице ЦЗ       

  

Спортска, ловачка, рибарска и друга удружења, клубови и организације       
 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I врсте)       
Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II врсте)       
Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III врсте)       

 

Мјесне заједнице       
Власници и корисници стамбених и објеката културног наслијеђа       
Црвени крст,волонтери, хуманитарне и друге организације као и удружења грађана       
Физичка лица       

 

 ПОТРЕБНЕ ВЕЛИКЕ ПРОМЈЕНЕ  ПОТРЕБНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ  НЕ ТРЕБА НИШТА МИЈЕЊАТИ 

 

Покушали смо изаћи из стереотипног приказа анализе превентивних капацитета, између осталог и зато што приказ постојећих капацитета може само формално 

представити тренутно стање, без амбиције да суштински направи добру подлогу за напредак у области заштите и спасавања или боље рећи у сфери цјелокупног 

живота и активности локалне заједнице. Из тог разлога смо у домену одређеног идентификованог ризика изразили функције проблема који су присутни и њихових 

рјешења у облику превентивних мјера, носилаца активности које те мјере требају реализовати и рока који оквирно одређује период финализације њихове 

примјене. Са друге стране добили смо лакши и јаснији приступ изради документа (Одлуке) који ће кроз политичку намјеру доносиоца изразити одлучност 

трасирања праваца напретка у различитим областима које оптерећују друштво у локалној заједници, а чији је заједнички именилац заштита и спасавање.  
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    ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА 
 

Предложене мјере, које смо термински одредили као мјере и активности општег карактера имају особину да су, на неки начин универзалне и односе се на све 

идентификоване ризике, које смо препознали у нашој локалној заједници, али и шире. Карактерише их присуство додирних тачака са свим сегментима 

расположивих потенцијала, било да су организационе, кадровске, техничке или неке друге природе. Њиховом инклузијом суштински формирамо оквир потребног 

нивоа заштите и спасавања у локалној заједници, који би задовољавао базну форму потреба и захтијева.    
 

 Комплетирати План заштите и спасавања општине Невесиње од елементарне непогоде и друге несреће, са свим потребним сегментима како је предвиђено 

Законом о заштити и спасавању (Сл.гласник РС, број:121/12 и 46/17) и Уредбом о садржају и начину израде плана заштите од елементарне непогоде и друге 

несреће (Сл.гласник РС, број:68/13), коју је усвојила Влада РС.  

 Када се стекну услови, односно када буде донесена методологија за израду Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће, израдити 

и усвојити исти за подручје општине Невесиње. 

 Остала потребна документа и периодичне планове који се односе на област заштите и спасавања редовно усвајати, у складу са законом. 

 Израдити програм адекватног система везе који ће задовољавати потребе и захтјеве локалне заједнице, а истовремено бити компатибилан са системом везе 

других субјеката од значаја за послове цивилне заштите. Поред задовољавајућих техничких карактеристика, планирати начин набавке и начин 

функционисања у редовним и ванредним ситуацијама. 

 Ставити у функцију систем за узбуњивање са најмање три јединице (сирене), постављене у форму једнакостраничног троугла са минималним секторима 

покривања од 120º. Направити протокол функционисања у свим условима.  

 Склопити прелиминарне уговоре, уз правно прихватљиве услове, са субјектима од значаја за послове заштите и спасавања (цивилне заштите) на подручју 

општине Невесиње у циљу ангажмана у условима када су присутне ванредне, али и друге околности које то захтијевају.  

 Израдити план набавке опреме за потребе заштите и спасавања у локалној заједници. Њиме се требају покрити све ризичне области, како је предвиђено 

Процјеном угрожености од елементарне непогоде и друге несреће. Уз дефинисање техничких детаља потребно је предвидјети приоритете набавке, начин 

финансирања, функционисања, одржавања, складиштења као и свих осталих битности.  

 У складу са Одлуком о оснивању јединица цивилне заштите на подручју општине Невесиње, периодично вршити њихову попуну. Обнављање кадра ускладити 

са потребама и захтијевима, при чему се треба руководити реалним, расположивим могућностима на које локална заједница може рачунати у захтијевним 

ситуацијама и временским периодима.     

 Активно се укључити у програме обуке, семинара, вјежби и сл. које организује РУЦЗ РС или је под њеним покровитељством, а задовољава захтијеван ниво 

вјештина потребних за специјализоване јединице цивилне заштите које смо формирали у локалној заједници.  

 Одређена врста обуке потребне за ефикасно функционисање снага цивилне заштите може се реализовати сарадњом са квалификованим лицима и 

организацијама, како за специјализоване тако и за јединице опште намјене и мора бити усклађена са усвојеним програмима и плановима обуке. 

 Планирати и континуирано реализовати програм едукације становништва, путем јавних медија, о свим аспектима заштите и спасавања. 

 Планирати и реализовати програм едукације дјеце предшколског, основношколског и средњошколског узраста, у сарадњи са наставним кадром и у складу са 

усвојеним школским програмима, на тему заштите и спасавања. 

 Сарадњу са јавним медијима подићи на ниво свакодневне размјене информација и усагласити захтјеве оперативно комуникативног центра, који се формира 

према потреби, са програмским шемама и распореду емитовања програма јавних медија ужег и ширег подручја. 
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 У циљу могућности основног и потребног функционисања цивилне заштите неопходно је у потпуности примјенити чланове 153. и 155. Закона о затити и 

спасавању (Сл.гласник РС, број:121/12 и 46/17), којима је одређен начин и форма финансирања система заштите и спасавања у оквиру локалне заједнице.  

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ ИДЕНТИФИКОВАНОГ РИЗИКА 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик од земљотреса 

 Извршити попис и класификацију објеката према начину градње и старости и одредити њихов степен повредивост од ризика земљотреса, на читавом подручју 

локалне заједнице, са посебним освртом на старије објекте. 

 У потпуности примјенити прописе о грађењу у трусним подручјима. 

 Успоставити и одржавати сеизмички мониторинг бране Алаговац и Пошћење (када се уради). 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик од поплава 

 Извршити насипање дијела пута (калдрма) на путу Г.Лукавац - Д.Лукавац до 0,2m изнад поплавне линије. За насипање пута у дужини L≈ 100m, при чему је 

највећа висина насипа 0,6m потребно је утрошити Q ≈ 100m³ насипног материјала. Тиме би се трајно ријешио проблем комуникације у периоду интензивних 

кишних падавина. 

 Израдити квалитетан, односно трајан насип на етапама Вртич, Вишњево и Риља, магистралног пута (М 6.1) Мостар – Гацко. Наведене етапе периодично 

бивају угрожене, због интензивних кишних падавина, од ријеке Заломке јер онемогућавају путну комуникацију.  

 Предузимати редовно чишћење ријечног корита Заломке (посебно на критичним етапама) од свих врста препрека које смањују проток и условљавају подизање 

водене линије. 

 Канал за превођење вишка воде, у периоду интензивних падавина, са сјевероисточног на југозападно подручје Невесињског поља предвиђен је у плану Горњи 

хоризонти. С обзиром да је вријеме његове реализације неизвјесно, од велике важности би било на више нивоа анимирати ширу друштвену заједници и 

валоризирати тај планирани сегмент великог пројекта.  

 Редовно чишћење, одржавање и надоградња колекторске мреже оборинских вода на урбаном подручју је важна активност у смислу спречавања настанка 

бујичног таласа и смањења штете коју може узроковати. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик од пожара 

 Осигурати примјену прописа заштите од пожара и контролу спровођења донесених и наложених мјера од стране свих субјеката који су је обавезни поштивати. 

Примјену и контролу реализовати преко служби и инспекцијских органа чија је то професионална активност.  

 Активност која превентивно може дати највећи допринос спречавању изазивања и ширења пожара јесте откривање и санкционисање починилаца изазивања 

пожара. Постојање потребних законодавних аката (општинских и републичких) није довољно да се осигура њихова примјена. Без тог основног корака заштита 

од пожара губи смисао, због чега је неопходно утицати на све могуће начине и преко свих нивоа власти шире друштвене заједнице, како би се правовремено 

и адекватно могла реализовати санкциона политика.  

 Интензивирати кампању упозорења на различите начине (панои, плакати, табле, флајери, саопштења и емисије преко портала и јавних медија). 

 Број ватрогасаца у ТВЈ није довољан у дневној смјени, у тренутку повећане пожарне угрожености за пожаре на отвореном простору. Површина покривања, 

пожарно оптерећење, мали број становника, повољна конфигурација терена за ширење пожара, безводни предјели и многи други фактори дају валидан разлог 

за ангажовање додатних снага у виду 6-12 ватрогасаца, ангажованих на одређено вријеме у љетном периоду у саставу ТВЈ. Њиховим ангажовањем ефикасност 

јединице би се значајно побољшала, а трошкови ангажовања би били занемариви у односу на штету која може настати као послиједица пожара. 

 Осим у ТВЈ неопходно је ангажовање додатних снага заштите од пожара у саставу Ш.Г.“Ботин“. 
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 Остаци од вјетролома, сњеголома, ниског растиња, драче и сл. су изврсна подлога за генерисање и брзо ширење пожара у шумским подручјима. Њихово 

елиминисање представља добру превентивну активност у смислу заштите од пожара и уклапа се у систем еко-заштите шумских ареала. 

Организација активности елиминисања може се осмислити уз учешће додатних субјеката који дијеле заједничке интересе.  

 Формирати службу за чишћење и одржавање димњака, у оквиру Ј.П.“Комус“. Обавезно је најмање два пута у току године предузети активности чишћења 

димњака и димњачких канала код ложишта у употреби, чиме би се знатно умањио број пожара изазваних на тај начин. 

 На градским одлагалиштима смећа, у периоду активног ложења, обавезно је присуство посуда за депоновање продуката из пећи на круто гориво (пепео, гар, 

луг и сл.), које онемогућавају горење и пренос ватре. Оне морају бити постављене на видно мјесто и јасно означене са сврхом намјене.      
 

Превентивне мјере које се односе на ризик од великих снијежних падавина и снијега 

 Планирати набавку опреме за чишћење пјешачких зона у градском подручју. 

 Ангажовати људство за опслуживање опреме за чишћење, према уговору на одређено вријеме, прије почетка најаве снијежних падавина. 

 Расположиве снаге и средства усагласити и распоредити према Плану оперативног спровођења заштите и спасавања од снијежних падавина и снијега у 

општини Невесиње за текућу сезону. 

 Прије почетка снијежних падавина мјесне заједнице требају организовати постављање вертикалних оријентира на локалним и некатегорисаним путним 

правцима, који су предвиђени за чишћење.  

 У очекиваном периоду снијежних падавина ревносније пратити метео прогнозе и координисати информације и упозорења, која се односе на подручје 

локалне заједнице или регије, преко јавних медија. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик од осталих метео појава 

Висока или ниска температура ваздуха 

 Путем јавних медија упознати становништво са атмосферским условима који владају или су у најави. 

 Давати препоруке за организовање активности у насталим метео условима који представљају ризик за становништво. 

Краткотрајне кишне падавине великог обима 

 Колекторско-дренажну мрежу, испусте и канале за одвод оборинских вода уредно одржавати и редовно чистити. 

 Направити план набавке опреме и средстава за испумпавање воде и исушивање просторија. 

 Угрожене објекте осигурати препрекама за продор воде. 

Суша 

 Давати препоруке за инсталирање система за наводњавање и садног материјала који има већу отпорност на сушу. 

 Регистровати све капацитете за опскрбу становништва и стоке водом за пиће, засаде и друге приоритетне потребе. 

Олујни вјетар 

 Засадити биљне врсте које могу ублажити ударе вјетра и смањити штетне послиједице на инфрастуктурне објекте. 

 Контролом објеката установити потенцијални ризик од утицаја вјетра и донијети мјере за смањење опасности и штете. 

Грáд 

 Упознати становништво са капацитетима и могућностима инсталираног система против-градне заштите. 

 Давати препоруке и едуковати пољопривреднике за улагање у индивидуално спречавање трошкова изазваних грáдом. 

Грмљавина 

 Путем јавних медија упозоравати становништво о ризицима од грмљавине у складу са прогностичким извјештајима. 

 Редовно контролисати и реализовати мјере које се односе на заштиту објеката од удара грома. 
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Превентивне мјере које се односе на ризик заштите здравља становништва 

 Израдити и усвојити План заштите и спасавања у јавним здравственим установама (Дом здравља и Општа болница). 

 Израдити и редовно спроводити програм едукације здравствених радника за рад у ванредним ситуацијама. 

 Синхронизовано израдити програм заштите здравља, од стране педагога и медицинских радника, који се односи на едукацију дјеце и омладине 

(предшколски, основношколски и средњошколски ниво). Имплементирати га у школски програм и редовно га спроводити. 

 Унаприједити комуникацију и координацију здравствених са осталим хитним и другим службама у смислу заштите и спасавања. 

 Путем јавних медија организовати програме упозорења и едукације становништва везане за здравствену заштиту. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик заштите животиња 

 Израдити и усвојити План заштите и спасавања у јавним ветеринарским установама (ветеринарске амбуланте и станице). 

 Израдити и редовно спроводити програм едукације ветеринарских радника за рад у ванредним ситуацијама. 

 Успоставити бољу сарадњу на свим нивоима, везану за заштиту животиња (сточари, ветеринарске амбуланте, инспекцијски органи, општинске организације 

и сва друга правна и физичка лица са заједничким интересом који се односи на заштиту животиња).   

 Формирати локалну базу података везану за здравствене проблеме животиња (болести, лијечење, вакцинација...). 

 Организовати едукативне програме везане за проблематику пчелињих друштава. 

 Планирати и реализовати мјере потребне за правилан третман паса луталица и других домаћих животиња. 

 Планирати и реализовати потребне мјере за правилан третман према угинулим домаћим и дивљим животињама. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризик заштите биља и биљних производа 

 Израдити и усвојити План заштите и спасавања у организацијама чија је пољопривреда основна дјелатност (предузећа , газдинства и сл.). 

 Формирати стручну службу која ће се бавити пољопривредном проблематиком, од савјета и препорука, па преко упозорења и наредбодавних одлука, у оквиру 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње. 

 Планирати и организовати едукативне програме везане за заштиту и напредак у области пољопривреде. 

 Израдити и примјенити стручни програм за употребу и контролу кориштења пестицида и других хемијских препарата у производњи биљака и биљних 

култура. 

 Плански организовати узорковање и стручну анализу врсте и квалитета земљишта, на цијелом подручју локалне заједнице. Формирати базу података са 

резултатима узорковања и препорукама за адекватан третман и употребу земљишта.  
 

Превентивне мјере које се односе на ризик заштите шума и шумских ареала 

 Израдити и усвојити План заштите и спасавања у организацијама које газдују шумама и шумским ареалима (Ш.Г.“Ботин“) 

 Елиминисати дивље депоније смећа у шуми и организовати бољи мониторинг у циљу спречавања даљњег одлагања. 

 Унаприједити комуникацију и координацију са службама, организацијама и друштвима које дијеле интерес заштите шума и шумских ареала, односно 

цијелокупног еко-система у локалној заједници и шире. 

 Активно учествовати на изради и примјени програмâ едукације и упознавања становништва са важношћу очувања шума и шумских подручја од свих видова 

деструкције и опасности који их могу угрозити.  

⁕   У претходно наведеном сегменту везано за превентивне мјере од ризика пожара наведене су и оне које се односе на шуме и шумска подручја.  
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Превентивне мјере које се односе на заштиту природне средине 

Стратешке мјере за елиминацију и смањење загађења акумулације Алаговац 

 Раздвајање оборинске и фекалне канализационе мреже (пројектовање и израда новог магистралног фекалног колекторског система...). 

 Планирати и израдити пројекат пречистача фекалног колекторског система испред реципијента Ждријело. 

 Планирати и израдити пројекат за пречишћавање колектоване оборинске воде која се слива у акумулацију Алаговац на Помаковцима. 

 Доношење и примјена потребних мјера и спровођење мониторинга у заштитним зонама акумулације Алаговац. 

 Планирати израду и реализацију пројекта јаружања дна акумулације Алаговац. 

Сратешке мјере за спречавање загађења чврстм отпадом путем његовог управљања 

 Планирати израду пројекта централне депоније са свим потребним садржајима, на дефинисаној локацији која задовољава услове и стандарде.         

 Направити системски план организовања активности за одлагање и прикупљање чврстог отпада у градском, приградском и сеоском подручју. 

 Планирати и изградити потребне инфрастуктурне објекте и инсталације на локацијама за прикупљање отпада. 

 Планирати набавку адекватних  средстава за похрањивање и превоз отпада до централне депоније. 

 Организовати систем раздвајања отпада и прикупљање сировина и полусировина за потребе рециклаже.  

Остале мјере 

 Донијети одлуку са оштрим санкционим мјерама за непрописно одлагање и руковање отпадом, са дефинисаним начином спровођења.  

 Уклонити дивље депоније смећа и на очишћене локације поставити знакове упозорења о забрани одлагања, уз јасно наведене санкционе мјере за прекршиоце.  

 Организовати мониторинг у циљу спречавања даљњег одлагања смећа на локације које нису за то предвиђене. 

 Израдити едукативне програме за различите узрасте школске дјеце и омладине о потреби и неопходности заштите природне средине од било ког вида и 

облика загађења. 

 Планирати и спроводити програмске емисије и друге садржаје едукације становништва о потреби заштите природне средине, путем јавних медија и на друге 

начине. 

 Планирати израду пројекта саобраћајне заобилазнице ужег градског подручја у циљу смањења опасности од саобраћајног инцидента, због близине школских 

објеката и прометног загађења (ваздух, бука), како је идејно предвиђено у стратешким и развојним плановима локалне заједнице.  
 

Превентивне мјере које се односе на ризике производње и испоруке воде 

 Планирати и израдити пројекат лабораторије за контролу квалитета воде за пиће из свих расположивих извора у локалној заједници. 

 Планирати израду пројекта реконструкције потисног цјевовода пречишћене воде (пумпна станица Алаговац - резервоар Рови). 

 Планирати и израдити пројекат замјене оштећених и застарјелих цијеви из мреже дистрибутивног водовода. 

 Постојеће азбестне цијеви из мреже дистрибутивног водовода замијенити са цијевима од материјала који је према важећим стандардима прихватљив за 

људску употребу. Мјера се треба што хитније спровести јер је доказана штетност азбеста на здравље људи. 

 Направити базу података са расположивим власницима цистерни и мобилних резервоара за воду и редовно је обнављати.  

 Успоставити бољу физичку заштиту и 24-часовни мониторинг подручја резервоара на Ровима и Дебелом брду. 

 Усагласити мјере за спречавање крађе воде и израдити план за рационалну потрошњу у условима суше.   
 

Превентивне мјере које се односе на ризике од техничко-технолошких инцидената 

 Израдити и усвојити План заштите и спасавања у предузећима која газдују инфрастуктурним објектима. 

 Израдити и редовно спроводити програм едукације радника, са предвиђеним протоколима за рад у ванредним ситуацијама. 
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 Успоставити чешћу и темељнију контролу усвојених мјера и препорука у циљу елиминације ризика било које врсте у свим установама, организацијама, 

предузећима и сл. које у процесу рада обављају техничко-технолошке активности. 

 Застарјеле уређаје, апарате и инсталације чешће контролисати, а према потреби извршити замјену са новијим и сигурнијим. 

 Уређаје, апарате и инсталације користити према упутству произвођача. 

 Неисправне уређаје, апарате и инсталације избацити из употребе, а поправку може обављати само лице из овлаштене установе. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризике од мина и неексплодираних убојних средстава 

 Активна сарадња са државним органима који су задужени за послове извиђања и деминирања. 

 Редовно упућивање захтјева и „приоритете“ за извиђање и деминирање загађених подручја преко Центра за уклањање мина у БиХ.    

 Путем јавних медија обавјештавати становништво о начину прикупљања мина и НУС-а, 

 Израдити и спроводити програм едукације свих нивоа школске дјеце и омладине, у вези са опасностима од мина и НУС-а. 

 Усвојити и примјенити потребне мјере за набавку и кориштење пиротехничких средстава.   

 Ставити под пуну контролу, служби задужених за сигурност и заштиту, употребу пиротехничких и сличних средстава (петарде, ракете, бакље...). 
 

Превентивне мјере које се односе на ризике заштите природног и културно-историјског наслијеђа  

 Донијети општинска документа, који су усклађена са позитивним законским прописима, а односе са на заштиту и бригу о субјектима културно-историјског 

и природног наслијеђа. 

 Организовати активну заштиту од девастације и крађе артефаката културно-историјског и природног наслијеђа.  

 Планирати израду програма за формирање базе података о потенцијалним налазишта културно-историјског и природног наслијеђа.  

 Планирати израду пројеката који се односе на оснивање централног музеја и отворених поставки на археолошким локалитетима са свим потребним 

садржајима. 

 Организовати јавне трибине и интерактивне садржаје на тему културно-историјског и природног наслијеђа. 

 Успоставити сарадњу са културним установама и организовати представе и поставке различитих садржаја. 
 

Превентивне мјере које се односе на ризике од терористичких напада и угрожавања безбједности становништва  

 Планирати израду пројекта видео-надзора урбаног подручја, који је  компатибилан са постојећим у јавним установама.  

 Организовати мрежу за непосредан проток информација на цијелом подручју општине. 

 Посебним актом дефинисати минимум потребних снага и средстава за организовање скупова у јавним објектима и отвореном простору, на читавом  подручју 

локалне заједнице (приредбе, такмичења, манифестације...). 
 

Превентивне активности које се односе на потрагу и претрагу терена 

 Направити протокол хитног реаговања са основним и проширеним снагама и средствима у циљу потраге за несталим лицима и претраге терена из других 

разлога. 

 Успоставити квалитетну сарадњу са организацијама, које су специјализиране за такве врсте активности, а које нисмо предвидели у властитим капацитетима, 

нити смо имали могућности за њихово формирање (специјализоване службе спасавања, пси трагачи, хеликоптерски сервис...).  
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ЦИЉЕВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 
 

Основни стартешки циљ реализације превентивних мјера јесте спасавање људских живота, што можемо изразити и као приоритет изнад свих осталих, 

односно стварање услова који ће предуприједити елементарну непогоду и другу несрећу и свести ризик од губитка људског живота и повређивања на 

прихватљив ниво. Осим тога стратешком циљу, свакако припадају и мјере које се односе на стварање услова за елиминисање ризика од губитка и штете на 

имовини и животној средини, које су проузроковане елементарним непогодама и другим несрећама.    

Активности које ће произвести подизање превентивних капацитета на виши ниво, такође представља стратешки циљ, јер постојеће стање не осигурава 

потребан ниво заштите и спасавања људи, њихове имовине, животне средине и осталих вриједности у локалној заједници. 

У секторске циљеве убрајамо све остале намјере чија реализација подиже на већи степен све оне активности у сврху унапређења стања система заштите 

и спасавања локалне заједнице, а тиме и њен развој, односно знатно бољи живот њених становникâ, а нарочито у условима елементарне непогоде и друге 

несреће. 

 Реализовати претпоставке за ефикасно организовање система заштите и спасавања на легитимним основама.  

 Подизање нивоа свијести становништва о проблематици која се односи на заштиту и спасавање. 

 Успостављање и спровођење програма обучавања јединица цивилне заштите, али и осталог становништва за потребе заштите и спасавања. 

 Опремање основном и специјалном опремом за потребе заштите и спасавања. 

 Успостављање система раног упозоравања становништва, надзора на јавним мјестима, мониторинга и контроле чинилаца заштите и спасавања. 

 Стварање рационалних предуслова за повезивање, координацију и размјену информација свих елемената у систему заштите и спасавања. 

 Планирање, изградња и одржавање инфрастуктурних субјеката чија је сврха елиминисање ризика или смањење штете узроковане ризиком.  
 

Наведени циљеви, било да смо их навели као основни стратешки или секторски, имају једног заједничког имениоца – угроженог човјека. Зрелост друштва 

у оквиру локалне заједнице се мјери тиме колико је она способна да се одупре недаћама угроженог појединца (особе са посебним потребама, дјетета, старих 

и болесних лица...) као најслабије карике друштва. Само организована, друштвено свјесна, локална заједница може да има приступ у коме је угрожени 

човјек њен централни субјекат, коме је све подређено. Једино таква локална заједница има будућност и довољно снаге да превазиђе недаће које јој могу 

приредити елементарне и друге несреће у неизвјесним ситуацијама.  

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НИВОУ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 

Резултат Плана превентивног дјеловања изражава се Одлуком о мјерама и активностима превентивног дјеловања. Њоме се утврђују задаци које је потребно 

реализовати у сврху подизања нивоа превентивних капацитета на висину љествице коју локална заједница, односно њено становништво, може сматрати 

прихватљивим. Квалитет и примјењљивост „Одлуке“ одређује прецизност дефинисања свих планираних мјера и активности (радови, набавка опреме, обука, 

образовање, повећање броја спасилаца, информисање јавности, сарадња, координација, анализа законске легислативе и других докумената, дислоцирање 

спасилачких служби и опреме...) и динамике њихове реализације (рокови, извршиоци, одговорна лица, приоритети, финансирање, трошкови, праћење 

реализације, прилагођавање...) 

 

 



 

 
46 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
 

УВОД..............................................................................................................................................................................................................................................1 

РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СУ ПРОИСТЕКЛИ ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ.................................................................................................................1 
          ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ.............................................................................................................................................................................................................1 

           СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ИНТЕРВЕНЦИЈАМА.....................................................................................................................................................................2 

           КАУЗАЛНОСТ И ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗАМК РИЗИКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ.......................................................................................................10 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА.............................................................................................................................................................................................12 
           ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ........................................................................................................................................................12 

АНАЛИЗА РИЗИКА..................................................................................................................................................................................................................15 
           КВАНТИФИКАЦИЈА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА...........................................................................................................................................................16 

           МАТРИЦА РИЗИКА.............................................................................................................................................................................................................................17 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА..........................................................................................................................................................................................................18 

АНАЛИЗА ПРЕВЕНТИВНИХ КАПАЦИТЕТА...................................................................................................................................................................33 
          Фактор – Законска подлога локалне заједнице...................................................................................................................................................................................33 

          Фактор – Расположиве снаге................................................................................................................................................................................................................35 

          Фактор – Расположива средства и опрема........................................................................................................................................................................................38 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА..............................................................................................39 
          ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА.......................................................................................................................................39 

           ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ ИДЕНТИФИКОВАНОГ РИЗИКА........................................................................................40 

           ЦИЉЕВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ.............................................................................................................................45 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НИВОУ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА........................................................................45 

 

 


