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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ  

(Лист за архивирање података о опасностима)  

У овом прилогу дате су карактеристике опасности по којима субјекат описује идентификовану потенцијалну опасност ради архивирања и стварања 
базе података о опасностима и ризицима.  

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ  

СУБЈЕКАТ: _____________________________________________________________  

Р. 
бр.  

Карактеристика потенцијалне опасности  

Потенцијална опасност 
КОНКРЕТАН НАЗИВ ОПАСНОСТИ  Примедба  

   

1  2  3  4  5  

1.  Почетно 
стање  

   

Време идентификације        

2.  Субјекат, организација/ организациони део        

3.  Макролокација        

4.  Микролокација        

5.  Угрожене штићене вредности        

6.  Ангажоване снаге        

7.  Предузете почетне мере        

8.  Процењене последице по штићене вредности        

9.  Постојеће мере заштите        

10.  Завршно 
стање  

Време изложености опасности-претњи        

11.  Ниво ризика        

12.  Погођене штићене вредности        

13.  Последице на штићеним вредностима        

14.  Предузете мере        

15.  Ниво преосталог ризика        

16.  Ефекат предузетих мера        

17.  Интеракција са другим опасностима        



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ОБРАСЦА В/С-ПР-4 
А. Колона 4: Идентификована опасност/КОНКРЕТАН НАЗИВ ОПАСНОСТИ-ПРЕТЊЕ: Користећи захтеве методологије за идентификацију потенцијалних опасности, 
уписати тачан назив; нпр: Земљотрес/Могућност генерисања других опасности/поплава. 
Б. Колона 5: Примедба; Уписати све што је битно (према мишљењу лица овлашћеног за процену ризика) за поједину карактеристику 
Ц. Колона 3: Карактеристика потенцијалне опасности-претње: 
1. Време идентификације: уписати дан, месец и годину; 
2. Организација /организациони део: назив и делатност субјекта и организационих делова који су значајно изложени последицама деловања опасности; 
3. Макролокација: описати ширу околину субјекта, са свим детаљима који су повезани са опасношћу; 
4. Микролокација: описати ужу околину субјекта, (и унутрашњи део локације) са свим детаљима који су повезани са опасношћу; 
5. Угрожене штићене вредности: према прилогу Б описати начин деловања последица опасности на штићене вредности; 
6. Ангажоване снаге: навести прецизно број људи и техничких средстава ангажованих на третману идентификоване опасности, навести и друге ресурсе који су 
ангажовани (објекти, заинтересоване стране и сл.); 
7. Предузете почетне мере: описати све мере које је донело руководство или лице овлашћено за процену ризика, описати све мере које су имале позитиван и 
негативан ефекат; 
8. Процењене последице по штићене вредности: навести резултат прелиминарне анализе потенцијалних опасности који се односи на последице по штићене 
вредности. Навести процене за све штићене вредности; 
9. Постојеће мере заштите: навести које мере заштите су биле актуелне у моменту остваривања ефеката опасности-претње по штићене вредности, лице одговорно 
за имплементацију и реализацију мера, ефекат мера; 
10. Време изложености опасности-претњи: изражено у временским јединицама, навести колико су штићене вредности, понаособ, биле изложене опасности, од 
момента када је опасност остварила одређене ефекте по штићене вредности; 
11. Ниво ризика: из обрасца за процену ризика, навести израчунати ниво ризика, добијен према овој методологији. Навести и величину вероватноће и последица које 
одређују ризик; 
12. Погођене штићене вредности: на основу анализе ризика навести које су штићене вредности погођене идентификованим опасностима, описати ефекат деловања 
опасности; 
13. Последице на штићеним вредностима: навести ефекат штетног догађаја на штићене вредности; 
14. Предузете мере: навести само мере које је предузело лице овлашћено за процену ризика или менаџмент. Ако су остали предузимали мере које су имале нарочито 
позитивна или негативан ефекат, посебно навести; 
15. Ниво преосталог ризика: из обрасца процене навести ниво преосталог ризика, описати зашто се не може довести на прихватљив ниво; 
16. Ефекат предузетих мера: навести како су предузете мере за третман ризика деловале на штетан догађај, навести и позитивне и негативне ефекте; 
17. Интеракција са другим опасностима: навести случајеве када је једна опасност узроковала једну или више других (нпр. експлозија је изазвала пожар на више 
локација), описати генерисање сваке опасности посебно са свим детаљима. 
18. Уписати карактеристику опасности (штетног догађаја) која није наведена у овом документу а може допринети анализи опасности. Субјекат може да допуни више 
нових карактеристика. 
ПРИМЕДБА: уписати све што је неопходно да би се потенцијална опасност што прецизније описала. 
НАПОМЕНА: За све остале опасности, субјекат или организација која врши процену ризика треба да допуњавају листу са карактеристикама појединих потенцијалних 
опасности.  
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