
Евиденциони картон за ажурирање базе података по опасностима 

Назив опасности: 

Карактеристике

Локација 

Насељено место

Катастарска општина

Просторна димензија/захваћена 
површина

Време појављивања и време трајања

Временски ток развоја догађаја

Узрок/Интензитет догађаја/Мулти-
ризик

мушкарци жене деца Остале рањиве кате-
горије

Подаци о 
последицама 
опасности 
по штићене 
вредности

Живот и здравље људи

- мртви .............................................................................
- повређени .....................................................................
- оболели .........................................................................
- евакуисани ....................................................................
- расељени - остали без стана/куће ..............................
- збринути .......................................................................
- склоњени ......................................................................
Укупно .............................................................................

Економија/екологија

- здравственог збрињавања и лечења ...........................
- свих непосредних хитних мера (обнове зграда, 
јавног превоза и др.) ......................................................
- прекида привредних активности ...............................
- еколошке обнове ..........................................................
- вредности исплаћених премија осигурања ...............

Укупно .............................................................................

Друштвена 
стабилност 

1. Укупна материјална 
штета на критичној 
инфраструктури

- Енергетици 
- Саобраћају 
- Водопривреди
- Снабдевање храном 
- Здравствена 
- Финансије
- Телекомуникациона и информациона
- Заштита животне средине
- Функционисање органа државне управе и хитних 
служби 
- Наука и образовање
Укупно .............................................................................

2. Укупна материјална 
штета на установама/
грађевинама јавног 
друштвеног значаја

- Објекти културне баштине
- Верски објекти 
- Објекти јавних установа
- Спортски објекти
- …
- …
Укупно ............................................................................
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