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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОПАСНОСТИ 

У овом прилогу дат је образац за идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности.  
Табела М.1 - Идентификација и прелиминарна анализа потенцијалних опасности 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ 
РИЗИКА 

Да ли постоји 
потенцијална 
опасност 

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

опасности 

Величина потенцијалне опасности Могуће последице по штићене вредности 

1 2 3 4 5 6 

1. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА (ПН-1) 

1.1. 
Постојање 
докумената планског 
мониторинга 

            

1.2 

Постојање система за 
идентификацију, рану 
најаву и 
обавештавање 

            

1.3 
Постојање система 
мониторинга и 
евиденције 

            

1.4 
Густина насељености 
и величина 
животињског фонда 

            

1.5 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

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

2.1 
Параметри и карактер 
одрона, клизишта и 
ерозивног подручја 

            

2.2 
Површина и 
карактеристике 
угроженог подручја 

            

2.3 Густина насељености             

2.4 
Густина 
инфраструктурних и 
привредних објеката 

            

2.5 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            



3. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА (ПН-3) 

3.1 
Карактеристике 
поплаве 

            

3.2 
Изграђеност система 
заштите од поплаве 

            

3.3 

Густина насељености 
и величина 
животињског фонда, 
количина културних и 
материјалних добара 

            

3.4 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОЛУЈНИХ ВЕТРОВА (ПН-4) 

4.1 
Карактеристике 
подручја 

            

4.2 
Интензитет олујних 
ветрова, правац и 
смер струјања 

            

4.3 

Густина 
инфраструктурних и 
привредних објеката 
на подручју 

            

4.4 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

5. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ГРАДА (ПН-5) 

5.1 
Карактеристике 
појаве града 

            

5.3 
Карактеристике 
градом оштећених 
површина 

            

5.3 
Правци наиласка 
градоопасних 
облачних ћелија 

            

5.4 
Карактеристике 
критичних површина и 
објеката 

            

5.5 

Осетљивост 
пољопривредних 
култура на појаву 
града, посебно у 
одређеним фено-
фазама 

            

  



5.6 
Постојање активне 
заштите од града 

            

5.7 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

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

6.1 
Подручја на којима се 
појављују опасности 

            

6.2 
Време појављивања и 
време трајања 
опасности 

            

6.3 
Активности угрожене 
појавом опасности 

            

6.4 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

7. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СУША (ПН-7) 

7.1 
Класификација јачине 
суше помоћу СПИ* и 
могући утицаји 

            

7.2 
Време појаве и 
трајања опасности 

            

7.3 
Површина и 
карактеристике 
угроженог подручја 

            

7.4 

Могућности 
наводњавања 
(расположивост воде 
за наводњавање) 

            

7.5 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

8. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИДЕМИЈА (ПН-8) 

8.1 

Угроженост подручја 
епидемијама 
насталим без 
повезаности са 
другим појавама 

            

8.2 
Типови епидемија - 
капљично-
респираторне 

            

8.3 
Типови епидемија - 
хидричне 

            

8.4 
Типови епидемија - 
алиментарне 

            



8.5 
Типови епидемија 
контактне 

            

8.6 

Санитарно-хигијенско 
стање објеката и 
инфраструктурних 
инсталација 

            

8.7 

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

            

8.8 
Могућност 
генерисања других 
опасности 

            

9. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕПИЗООТИЈА (ПН-9) 

9.1 
Параметри и карактер 
опасности 

            

9.2 
Површина и 
карактеристике 
угроженог подручја 

            

9.3  Густина животињског 
фонда  

            

9.4  Изграђеност система 
заштите од 
епизоотија  

            

9.5  
Могућност 
генерисања других 
опасности  

            

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

10.1  Узрок и 
карактеристике 
настанка пожара и 
експлозија  

            

10.2  
Изграђеност система 
заштите од пожара и 
експлозија  

            

10.3  

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

            

10.4  
Могућност 
генерисања других 
опасности  

            



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

11.1  
Положај и 
карактеристике 
територије  

            

11.2  
Саобраћајна 
инфраструктура  

            

11.3  
Стање објеката, 
средстава и опреме  

            

11.4  
Изграђеност система 
заштите и спасавања 
од удеса  

            

11.5  
Могућност 
генерисања других 
опасности  

            

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

12.1  
Положај и 
карактеристике 
територије  

            

12.2  Саобраћајна 
инфраструктура  

            

12.3  
Стање објеката, 
средстава и опреме  

            

12.4  
Изграђеност система 
заштите и спасавања 
од удеса  

            

12.5  
Могућност 
генерисања других 
опасности  

            

Упутство за попуњавање и вођење обрасца В/С-ПР-1:  

1. Колона 3: попуњавање вршити у складу са критеријумима у тачки 3.2 овог прилога  

2. Колона 4: користећи прилоге В до Љ извршити конкретан опис потенцијалне опасности, узимајући у обзир потребу за одређивањем величине опасности  

3. Колона 5: користећи прилоге В до Љ уписати бројну величину опасности, аутоматским сабирањем величине опасности по елементима, добија се величина опасности за групу 
опасности. Величина опасности у групи одређује приоритет процене ризика у односу на друге групе опасности.  
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