
Образац 1.

Извештај о истрази ванредног догађаја

I. Уводни део

Састављен дана ___________ у вези са ванредним догађајем:

________________________________________________________ 

(врста ванредног догађаја)

насталим на жичари :

________________________________________________________ 

(назив и локација жичаре)

II. Опис ванредног догађаја

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

Последице ванредног догађаја:

већи прекид рада жичаре (заокружити одговор)                  дa           не

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

Материјална штета

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

УКУПНО: __________________________________________ 

Сметње у раду жичаре проузроковане ванредним догађајем:

 _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

III. Закључни део

Узрок ванредног догађаја: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________



Истражна комисија:

1. __________________________, председник
2. __________________________, члан
3. __________________________, члан
4. __________________________, члан 

Скица места ванредног догађаја

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________ 

Нарочита запажања: _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

(Одвојено мишљење појединих чланова истражне комисије уколико га има) 

Предлог мера (безбедносних препорука ) за спречавање могућих нових истоврсних или сличних ванредних догађаја:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Прилози:

1.  ________________________________ врши дужност: __________________одговоран је за 

________________________________________________________
огрешио се о: 

________________________________________________________

2.  ________________________________ врши дужност: ___________________ одговоран је за

_______________________________________________________
________________________________________________________
огрешио се о: ____________________________________________________________________

Мишљење истражне комисије у погледу одговорности. На основу испитаних чињеница и околности утврђених у истрази 
истражна комисија је дошла до закључка да су за ванредни догађај одговорни:
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