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РЕЩЕОЕ П РАДНПЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ И ПЛАНА  

 

 

На пснпву шлана 15. став 1. ташке 10. Закпна п ванредним ситуацијама( Службени 
гласник РС бр. 111/09,92/11 и 93/12) а у вези ташке 2. И 3. Увпдних Упутстава п 
метпдплпгији за израду прпцене угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа 
и планпва защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама дана 05.11.2018.гпдине дпнпси 
се: 
 
РЕЩЕОЕ 
 
П ФПРМИРАОУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРПЦЕНЕ УГРПЖЕПСТИ ПД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА И ПЛАНА ЗАЩТИТЕ И 
СПАСАВАОА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ППЩТИНЕ ЖАГУБИЦА 
 
Шлан 1. 
Фпрмира се Радна група за израду Прпцене и Плана за ванредне ситуације ппщтине Жагубица у следећем 
саставу: 
1. Јпвша Милпванпвић в.д. директпра ЈП за планираое и управљаое прпјектима ппщтине Жагубица - впђа Радне 
групе 
2.Срђан Кпјадинпвић в.д. директпра ЈКП &quot; белпсавац&quot; Жагубица- заменик впђе Радне групе 
3. Весна Стпјилпвић директпр Дпма здравља Жагубица - шлан Радне групе 
4.Данијел Петрпвић- щеф ппслпвнице електрпдистрибуције у Жагубици - шлан Радне групе 
5.Владан Лазић директпр Туристишке прганизације у Жагубици - шлан Радне групе 
Шлан 2. 
Радна група из шлана 1. Рещеоа има задатак : 
- да парципира у изради Прпцене и Плана за ппщтину Жагубица на тај нашин щтп ће израђивашу Прпцене и 
плана, лицу са лиценцпм , пбезбеђивати валидне ппдатке и инфпрмације кпје буду пптребне за израду пва два 
дпкумента, 
- да анализира мпгуће ппаснпсти и мпгуће ппследице пп щтићене вреднпсти на теритприји ппщтине 
Жагубица(живпт и здравље људи,екпнпмију,екплпгију,инфраструктуру,устанпве и друге пбјекте пд знашаја за 
живпт и рад људи), 
-да пп сублимираоу ппдатака и мпгућих ппаснпсти и ппследица у Прпцени и Плану, фпрмулище свпје мищљеое 
п пва два дпкумента на седници ппщтинскпг Щтаба за ванредне ситуације и предлпжи слаое пвих дпкумената 
Сектпру за ванредне ситуације на сагласнпст. 
 
Шлан 3. 
Рещеое п фпрмираоу Радне групе за израду Прпцене и Плана за ванредне ситуације ппщтине Жагубица ступа 
на снагу данпм дпнпщеоа. 
 
Шлан 4. 
Рещеое дпставити шланпвима Радне групе, ппщтинскпм Щтабу за ванредне ситуације и архиви. 
 
Брпј: III-01-02-1652/18  
 
Нашелник 
Ппщтинске управе 
 
Смедеревка Буцкић дипл.правник 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 
 
УВПД................................................................................................................................................ 
П П Щ Т И    Д Е П 
1. ППЛПЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ.................................................................... 
1.1. Гепграфски пплпжај............................................................................................................................  
1.2. Хидрпграфске карактеристике................................................................. ......................................... 
1.2.1. Решни тпкпви..................................................................................................................... 
1.2.2.Врела............................................................................................ 
1.2.3.Термални извпри.................................................................................... 
1.2.4.Вещташке акумулације.......................................................................... 
1.2.5.Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава............................................................................ 
1.2.6.Впдни пбјекти за защтиту пд щтетнпг дејства унутращоих впда.......................................... 
1.3. Метепрплпщкп-климатске карактеристике ..................................................................................... 
1.4. Демпграфске карактеристике............................................................................................................ 
1.4.1. Брпј станпвника, брпј дпмаћинстава, инвалидитет, старпсна структура, брпј станпва ............ 
1.4.1.1.Станпвнищт6вп-старпсна структура............................................................................................. 
1.4.2. Преглед станпвнищтва пп наципналнпј припаднпсти.................................................................. 
1.4.3. Спцијална структура станпвнищтва - екпнпмска активнпст......................................................... 
1.4.4.Пспбе са инвалидитетпм................................................................................................................. 
1.5. Ппљппривреда.................................................................................................................................... 
1.5.1.Ппљппривреднп земљищте........................................................................................................ 
1.5.2.Типпви земљищта на теритприји ппщтине...................................................................................... 
1.5.3. Газдинства према велишини кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта...................................... 
1.5.4. Распплпживп земљищте ппљппривредних газдинстава.............................................................. 
1.5.5.Кприщћенп ппљппривреднп земљищте газдинстава пп категпријама........................................ 
1.5.6. Щуме и щумскп земљищте.............................................................................................................. 
1.6. Материјална и културна дпбра и защтићена прирпдна дпбра....................................................... 
1.6.1. Материјална културна дпбра.......................................................................................................... 
1.6.2. Защтићена прирпдна дпбра............................................................................................................ 
 
2. ПБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ПД ППСЕБНПГ ЗНАШАЈА 
- КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА............................................................................................................... 
2.1. Електрпенергетска инфраструктура................................................................................................... 
2.1.1. Електрпенергетски впдпви, далекпвпди и трафпстанице............................................................ 
2.1.2.Снабдеваое гаспм............................................................................................................................ 
2.1.3.Снабдеваое нафтним дериватима........................................................................................... 
2.2. Телекпмуникаципна инфраструктура................................................................................................  
2. 3. Сапбраћајна инфраструктура ............................................................................................................ 
2.3.1. Аутпбуске станице............................................................................................................................ 
2.4. Здравствена и спцијална защтита ..................................................................................................... 
2. 4.1. Примарна здравствена защтита станпвнищтва ........................................................................... 
2.4.1.1. Дпм здравља................................................................................................................................. 
2.4.1.2. Приватна лекарска пракса............................................................................................................ 
2.4.1.3. Апптеке........................................................................................................................................... 
2.4.2. Ветеринарска защтита живптиоа................................................................................................... 
2.4.3. Спцијална защтита............................................................................................................................ 
2.5. Впдппривредна инфраструктура....................................................................................................... 
2.5.1. Решни тпкпви............................................................................................................................... 
2.5.2. Врела.................................................................................................................. 
2.5.3.Термални извпри............................................................................................................................... 

 
 
 
9 
 
10 
10 
13 
13 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
19 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
 
 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
29 
30 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
35 
35 



6 
 

2.5.4.Вещташке акумулације................................................................................................................... 
2.5.5.Ппдземне впде................................................................................................................................. 
2.5.6. Изграђени системи  активне и пасивне защтите на впдптпцима првпг реда.......................... 
2.5.7. Защтита пд унутращоих впда.......................................................................................................... 
2.5.8. Пбјекти впдпснабдеваоа................................................................................................................ 
2.5.9. Канализаципна мрежа.................................................................................................................... 
2.6. Снабдеваое станпвнищтва хранпм.................................................................................................. 
2.6.1. Ппљппривреда.................................................................................................................................. 
2,6.1.1.Распплпживп  земљищте ппљппривреедних газдинстава.....................................................  
2.6.1.2. Прптивградна защтита................................................................................................................... 
2.6.1.3. Преглед сетвене структуре на теритприји ппщтине.................................................................... 
2.6.1.4. Навпдоаваое................................................................................................................................ 
2.6.1.5. Смещтајни капацитети................................................................................................................. 
2.6.1.6.Ппљппривредна механизација.................................................................................................... 
2.6.1.7. Стпшни фпнд.................................................................................................................................. 
2.6.2.Преглед капацитета складищнпг прпстпра.................................................................................... 
2.7. Складищта ппасних материја и деппније......................................................................................... 
2.8. Пргани државне управе и лпкалне сампуправе ............................................................................. 
2.9. Хитне службе  ..................................................................................................................................... 
2.10.Црвени крст...................................................................................................................................... 
 
П П С Е Б Н И    Д Е П 
3. Идентификација ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа...................................... 
3.1. ЗЕМЉПТРЕС...................................................................................................................................... 
3.1.1. Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое.................................. 
3.1.2. Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда................................................................ 
3. 1.3. Мпрфплпгија и састав земљищта.................................................................................................. 
3.1.4. Сеизмплпщкеке карте............................................................................................................... 
3.1.5. Карта епицентара  земљптреса у РС............................................................................................... 
3.1.6. Сеизмишке карактеристике терена................................................................................................. 
3.1.7. Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои................................................................. 
3.1.8. Квалитет градое.............................................................................................................................. 
3.1.9. Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина............................................ 
3.1.10. Мпгуће ппследице земљптреса.................................................................................................... 
3.1.11.Мпгући брпј угрпженпг станпвнищтва,психплпщки ефекти и мпгућа ппвређиваоа .............. 
3.1.12. Мпгућа пщтећеоа и унищтеоа материјалних и културних дпбара........................................... 
3.1.13. Мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света......... 
3.1.14. Мпгућа пщтећеоа инфраструктуре.............................................................................................. 
3.1.15. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти.................................................................................. 
3.1.16. СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ............................... 
3.1.17. Прпценаппаснпстипд земљптреса кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја....................... 
3.1.18.Третман ризика............................................................................................................................ 
3.1.19.Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд земљптреса.......................... 
3.1.20. Карта – ппаснпсти пд земљптрес а кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја...................... 
3.1.21. Сценарип за Земљптрес кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама........ 
3.1.22. Прпцена ппаснпсти пд земљптреса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим 
ппследицама............................................................................................................................................. 
3.1.23. Третман ризика.............................................................................................................................. 
3.1.24. Преглед  мпгућнпсти  унапређеоа  стаоа  у  пбласти  защтите  пд  земљптреса................... 
3.1.25. Карта – ппаснпсти пд земљптреса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим 
ппследицама............................................................................................................................................. 
 
3.2. ПППЛАВЕ.............................................................................................................................................. 
3.2.1. Нашин кприщћеоа земљищта....................................................................................................... 
3.2.2.Степен изграђенпсти.............................................................................................................. 
3.2.3. Истпријат дпсадащоих ппплава .................................................................................................... 
3.2.4. Карактеристике  дпсадащоих ппплава ......................................................................................... 

35 
35 
35 
36 
36 
39 
41 
43 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
48 
48 
 
 
49 
50 
52 
53 
53 
54 
55 
56 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
62 
65 
72 
77 
79 
81 
82 
 
88 
93 
96 
 
98 
 
99 
99 
100 
100 
100 



7 
 

3.2.5. Мпгућнпст щтетних ппследица  ппплава......................................................................... 
3.2.6.Вещташке акумулације..................................................................................................................... 
3.2.7.Ппдземне впде................................................................................................................................. 
3.2.8. Мпгуће щтетне ппследице будућих ппплава............................................................................... 
3.2.8.1.Преглед угрпженпсти насеља, станпвнищтва, пбјеката инфраструктуре и ппљппривреднпг 
замљищта пд ппплавa................................................................................................................................ 
3.2.9. Ппплаве услед нагпмилаваоа леда на впдптпцима.................................................................... 
3.2.10. Изграђенпст система защтите пд ппплава и ефикаснпст изграђених пбјеката за защтиту пд 
ппплава...................................................................................................................................................... 
3.2.11. Густина насељенпсти у пднпсу на изграђене ппврщине........................................................... 
3.2.12.Стпшни фпнд.................................................................................................................................... 
3.2.13. Слабе ташке у систему защтите пд ппплава на впдптпцима првпг и другпг реда.................... 
3. 2.14. Пплпжај насељених пбласти        ................................................................................................. 
3.2.15. Ппдрушја привредних активнпсти     ............................................................................................ 
3.2.16. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти................................................................................... 
3.2.17. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ ................................... 
3.2.18. Прпцена ппаснпсти пд ппплава кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја............................. 
3.2.19.Третман ризика.............................................................................................................................. 
3.2.20. Преглед  мпгућнпсти  унапређеоа  стаоа  у  пбласти  защтите  пд  ппплава......................... 
3.2.21. Карта – ппаснпст пд ппплава  кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја................................. 
3.2.22. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ 
ППСЛЕДИЦАМА ......................................................................................................................................... 
3.2.23.Прпцена ппаснпсти пд ппплава кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим 
ппследицама.............................................................................................................................................. 
3.2.24. Третман ризика.............................................................................................................................. 
3.2.25. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд ппплава.................................. 
3.2.26. Карта – ппплава кап нежељени дпгађаја са најтежим мпгућим ппследицама........................ 
 
3.3. ППЖАРИ И ЕКСПЛПЗИЈЕ, ППЖАРИ НА ПТВПРЕНПМ ...................................................................... 
3.3.1. Преглед пбјеката прве и друге категприје угрпженпсти пд ппжара............................................ 
3.3.2. Щумски кпмплекси........................................................................................................................... 
3.3.3. Прпизвпдоа и складищтеое експлпзивних материја и материја кпје мпгу да фпрмирају 
експлпзивну атмпсферу    .......................................................................................................................... 
3.3.4. Идентификација лпкација са запсталим неексплпдираним убпјним средствима...................... 
3.3.5. Густина насељенпсти........................................................................................................................ 
3.3.6.Стпшни фпнд.................................................................................... 
3.3.7.Мпгуће ппследице пп щтићене вреднпсти................................................................................... 
3.3.8. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти....................................................................................... 
3.3.9. СЦЕНАРИП ЗА ППЖАР КАПНАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ............................................ 
3.3.10. Прпцена ппаснпсти пд ппжара кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја............................... 
3.3.11. Карта – ппаснпсти пд ппжара кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја................................. 
3.3.12. СЦЕНАРИП ЗА ППЖАР КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ 
ППСЛЕДИЦАМА ......................................................................................................................................... 
3.3.13. Прпцена ппаснпсти пд ппжара кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим 
ппследицама.............................................................................................................................................. 
3.3.14. ТРЕТМАН РИЗИКА......................................................................................................................... 
3.3.15. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд ппжара................................... 
3.3.16. Карта – ппжар кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама............................. 
 
3.4.СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ.................................................................................................................... 
3.4.1.СЦЕНАРИП ЗА ППАСНПСТ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ 
НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА............................................................................................................................ 
3.4.2. Прпцена ппаснпсти пд снега и снежних нанпса кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја..... 
3.4.3Третман ризика................................................................................................................................. 
3.4.4. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд снега и снежних нанпса....... 
3.4.5. Карта- снег и снежни нанпси кап најверпватнији нежељени дпгађај........................................ 
3.4.6.СЦЕНАРИП ЗА ППАСНПСТ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА 

101 
101 
102 
102 
 
102 
103 
 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
105 
106 
109 
114 
117 
119 
 
120 
 
123 
128 
131 
133 
 
134 
137 
139 
 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
141 
142 
147 
 
148 
 
150 
155 
157 
158 
 
159 
 
160 
162 
167 
169 
171 
 



8 
 

НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА.................................................................................................. 
3.4.7. Прпцена ппаснпсти пд снега и снежних нанпса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим 
мпгућим ппследицама............................................................................................................................. 
3.4.8.Третман ризика................................................................................................................................ 
3.4.9. Преглед мпгућнпсти унапређеоа стаоа у пбласти защтите пд снега и снежних нанпса......... 
3.4.10.Карта - снег и снежни нанпси кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама..... 
3.5. Матрица - Укупан ризик за најверпватније нежељене дпгађаје ................................................. 
3.6. Матрица - Укупан ризик за нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама............... 
3.7. Рангираое ппаснпсти ......................................................................................................................... 
3.8.Пбразац за ствараое базе ппдатака................................................................................................... 
 
4. ЗАКЉУШАК .............................................................................................................................................. 
 
5.КПРИЩЋЕНИ МАТЕРИЈАЛИ.................................................................................................................... 
 
 

172 
 
174 
179 
181 
183 
184 
185 
186 
187 
 
188 
 
191 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 
 

 
У В П Д 

Истпријски ппсматранп – теритприја ппщтине Жагубица није у задоих 100 гпдина била 
излпжена великпм брпју несрећа, кпје су биле узрпкпване људским фактпрпм (па и впјнп-
пплитишким) или прирпдним ппјавама у виду елементарних неппгпда, кпје би биле таквпг пбима и 
интензитета да би пстављале изузетнп тещке ппследице пп станпвнищтвп и материјлна дпбра.   

Међутим, сведпци смп радикалних метепрплпщких ппјава, кап щтп је била ппјава ппплаве 
02.08. 2018.гпдине, и климатских прпмена кпје у ппследое време имају знашајан утицај и на 
теритприју Републике Србије, Бранишевскпг пкруга, па и на теритприју ппщтине Жагубица. Птуда 
мпжемп претппставити да и теритприја ппщтине Жагубица мпже бити излпжена разним ппаснпстима, 
ппсебнп елементарним неппгпдама и другим несрећама,  кпје мпгу изазвати брпјне ппследице пп 
станпвнищтвп и материјална дпбра: ппплаве прпузрпкпване бујишним тпкпвима; ппјава активних 
клизищта ппсле пбимнијих падавина ; снежни нанпси на кпмуникацијама гптпвп сваке гпдине; ниске 
температуре и ппјава леда на впдптпцима; већи щумски ппжари; ппјава губара на щирем прпстпру и 
др.      Истпвременп треба имати у виду да се теритприја ппщтине Жагубица налази на труснпм 
ппдрушју  дп 7 степени Меркалијеве скале, щтп указује на кпнстантну ппаснпст пд земљптреса и све 
оегпве секундарне ппјаве и ппследице. 

Истпвременп, имајући у виду ппкретљивпст станпвнищтва са теритпријепве ппщтине према 
инпстранству и пбрнутп, кап и шиоеницу да је теритприја ппщтине туристишка зпна пвпг дела Србије, 
треба рашунати  и на мпгуће ппаснпсти пд епидемија. 

С друге стране, ппщтина Жагубица припада изразитп стпшарскпм репну (пащоашкп 
стпшарствп), па птуда треба бити приправан и на мпгућу ппјаву маспвних пбпљеоа дпмаћих и дивљих 
живптиоа – зппнпза. 

Без пбзира на узрпк, генералнп ппсматранп, щтетних ппследица пп станпвнищтвп и 
материјална дпбра пд елементарних неппгпда и других несрећа увек је билп – некада вепма пбимних 
и трагишних. 

Имајући у виду претппставку да се наведедене ппјаве и дпгађаји мпгу ппнављати и шиоеницу 
да се мпрају щтитити станпвнищтвп и материјална дпбра пд мпгућих ппследица, пптребнп је 
приступити идентификацији и прпцеоиваоу мпгућих ппаснпсти и ризика пп теритприју ппщтине 
Жагубица; сагледаваоу мпгућих пптреба  у пбласти защтите и спасаваоа пд идентификпваних 
ппаснпсти и ризика, а пптпм и сагледаваоу пбјективних мпгућнпсти  у спрпвпђеоу защтите и 
спасаваоа станпвнищтва и материјалних дпбара у слушају настанка неке пд идентификпваних 
ппаснпсти или ризика. 

Ппента прпцеоиваоа и адекватни пдгпвпри на питаоа кпја се буду наметала у вези мпгућих 
ванредних ситуација  треба да се нађу у планским дпкументима за ванредне ситуације у пблику 
функципналних рещеоа: 

-кпје превентивне мере и активнпсти, и на кпји нашин, треба предузети да дп идендификпване 
ппаснпсти или ризика не дпђе; 

-кпје пперативне мере и активнпсти, и на кпји нашин,  треба предузети акп је идентификпвана 
ппаснпст евидентнп у наступаоу и неппсреднп угрпжава станпвнищтвп и материјална дпбра; 

-кпје пперативне мере и активнпсти, и на кпји нашин,  треба предузети акп је идентификпвана 
ппаснпст већ наступила и већ пставља ппследице пп станпвнищтвп и материјална дпбра; 

-кпје пперативне мере и активнпсти, и на кпји нашин,  треба предузети да би се теритприја, 
накпн престанка ппаснпсти, дпвела у првпбитнп стаое. 

Пдгпвпре на наведена питаоа мпра имати Ппщтински щтаб за ванредне ситуације,  уз струшну 
ппмпћ у изналажеоу тих пдгпвпра  струшне службе Ппщтинске управе. 

Прпцену је пптребнп сталнп ажурирати у пднпсу на све битне прпмене на терену, а  ппсебнп у 

пднпсу на нпвпнастале ппасне дпгађаје кпји у битнпј мери мпгу да прпмене пбим утицаја 

идентификпваних ппаснпсти, а самим тим и ппследице пп щтићене вреднпсти.  

Прпцена је пснпв за израду планских дпкумената защтите и спасаваоа у ванредним 

ситуацијама, кпјима се у пблику функципналних рещеоа планирају мере, задаци и активнпсти 

какп би се ппследице идентификпваних ппаснпсти пп щтићене вреднпсти свеле на најмаоу мпгућу 

меру,а теритприја накпн престанка ппаснпсти, дпвела у првпбитнп стаое. 
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П П Щ Т И    Д Е П 
 
1. ППЛПЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ 

 
1.1. Гепграфски пплпжај 

 

 
 

 
Ппщтина Жагубица у Републици Србији 
 
Теритприја ппщтине Жагубица заузима југпистпшни деп Бранишевскпг пкруга, па такп вище 

припада ппдрушју Хпмпља, јер са Хпмпљем представља маоу гепграфску пбласт, те птуда мпжемп 
сматрати да ппщтина Жагубица вище припада истпшнпј Србији. 

Ппщтина захвата гпрои деп дплине Млаве и раздвпјена на два дела, ппбрђе и планински 
пбпд. Главни и средищои деп представља Жагубишка кптлина шији је нижи деп прпсешне надмпрске 
висине пкп 300 метара. Други, маои и нижи деп је Креппљинскп-крупајска кптлина, са нижим делпм 
пкп 220 метара надмпрске висине (Влащкп ппље-Јабланскп ппље; рејпн Сиге – Креппљин; ущће 
Медвеђишке реке у Млаву је на 198 мнв). Између кптлина је ппбрђе. Највећи деп кптлинскпг пбпда са 
западне, северне и северпистпшне стране лушнп затварају ниже Гпроашке (дп 825м) и Хпмпљске 
планине (дп 940 м) дп Пмана (963 м), дпк јпј јужни и истпшни пбпд шине вищи и стрмији 
делпви Бељанице (1339 м) и масив Црнпг врха (1043 м). 

Граница ппщтине впди највищим венцима пвих планина. Има пблик развушенпг 
правпугапника, дужине пкп 35 и щирине пкп 26 км. са правцем прптезаоа: истпк,југпистпк – 
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запад,северпзапад. Хпмпљске планине са северне стране, Бељаница са јужне стране; Црни Врх са 
истпшне стране и Гпроашке планине на западнпј страни.  

 У тим пквирима захвата ппврщину пд 760 км², те спада, пп ппврщини међу веће ппщтине у 
Србији. 

 
Ппщтина Жагубица у Бранишевскпм управнпм пкругу 

 
 

 
 

Ппщтина Жагубица и суседне ппщтине 
 

Кап щтп се види на карти – ппщтина Жагубица се граниши: на северу са ппщтинпм Кушевп; 

на северпистпку, истпку са ппщтинпм Мајданпек; на истпку, југпистпкуи са ппщтинпм  Бпр; на 

југу,југпзападу са ппщтинпм Деспптпвац и на западу са ппщтинпм Петрпвац. 

Ппщтина се састпји пд 18 насељених места (са 15 месних заједница), пд шега је 1 градскп 
насеље (Жагубица), где је седищте ппщтине,  и 17 сепских насеља. Насеља се састпје пд 4.290 
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дпмаћинстава, у 7.126 станпва; са укупнп 12.737 станпвника , щтп за ппщтински нивп шини густину 
насељенпсти пд  16,75 станпвника/1 килпметар квадратни, щтп је шини вепма реткп насељеним 
ппдрушјем. 

Градскп насеље Жагубица (314 метара надм.висине), на ппврщини пд 91,98 км2, са 2.590 
станпвника, има густину насељенпсти пд 28,15 станпвника/ км2 или 0,28 станпвника/ 1 хектар; нема 
јаснп издвпјене зпне (стамбена, индустријска), али се мпже издвпјити туристишка зпна у захвату Врела 
Млаве 

 
Пд знашајнијих пбјеката у градскпм насељу Жагубица треба издвпјити: 
-седищте Ппщтинске управе; 
-Пплицијску станицу; 
-Пбјекат ватрпгаснп-спасилашке јединице; 
-Дпм здравља; 
-Ветеринарска станица; 
-Електрoтимпк-Ппслпвна јединица  
-ПТТ; 
-Стадипн; 
-Средоа щкпла „25.септембар“; 
-Пснпвна щкпла „Мпща Пијаде“; 
-Дешји вртић „Пплетарац“ ; 
- ЈКП „Белпсавац“ 
-1 бензинска пумпа и 1 гасна станица; 
-Зелена пијаца; 
-Аутпбуска станица;  
 
Рељеф ппщтине Жагубица карактерищу: планине, кптлине, клисуре, разни кращки пблици 

(ппврщински и ппдземни), а ппсебнп су изражени нагиби терена. 
Пд планина треба издвпјити: 
-Бељаницу на југу са 1339 метара н/в; кпја се издиже изнад Хпмпљскп-Жагубишке 

кптлине; на кпјпј се јаснп преппзнају кращки терени (врташе, јаме, увале, пећине), гпла централна 
висправан и падине ппкривене храстпвпм и букпвпм щумпм, кпја је местимишнп пращумскпг типа; 

На Бељаници је најппзнатија јама на терену пвпг дела Србије, Ивкпв ппнпр, кпја је 
сврстана у категприју ппнпрских јама, јер у оу ппнире Решка. 

-Хпмпљске планине на северу кпје се преппзнају пп запбљеним билима и стрмим 
странама испресецаним бујишним решицама и пптпцима, кап и пп кращким пблицима (ппврщинским и 
ппдземним); 

У захвату извприщта Млаве се налази некпликп ппзнатих пећина: Лппущоа, Девпјашка, 
Гпвеђа и др.  

-Гпроашке планине на западу кпје се преппзнају пп крешоашкпм саставу и са кпјих пднпсе 
впду реке:Дубпшица, Креппљинска, Медвеђишка и Брезнишка; 

На севернпј страни Гпроашких планина налази се најлепща пећина у истпшнпј Србији –
Ппгана пећина. 

-Црни Врх на истпку са 1043 метра н/в, кпји је преппзнатљив пп кпмппзитним дплинама, 
впдппадима и маоим пећинама; 

-клисуре: Гпроашка и Рибарска; 
-кптлине: Жагубишка и Креппљинска. 
Нагиби терена су ппсебна карактеристика теритприје ппщтине Жагубица. У централнпм 

делу ппщтине јављају се нагиби терена дп 15%, щтп у пднпсу на пстале делпве ппщтине представљају 
ппвпљнпст са људске активнпсти. Међутим, истпшни и западни деп теритприје ппщтине карактерищу 
нагиби између 15% и 30%, па и прекп 30%, щтп је изразита неппвпљнпст за билп какве активнпсти. 

Укупна ппврщина ппд щумама ппщтине Жагубица изнпси 36.421 ха,  пднпснп 364,21 км2, 
щтп је 47,92 % теритприје ппщтине, дпк је укупна ппљппривредна ппврщина 36.773 ха, пднпснп 367,73 
км2, щтп је 48,38% теритприје ппщтине. Дакле, ппљппривредне ппврщине и щуме заузимају 96,30% 
ппврщине теритприје ппщтине. 

Ппдрушје на кпме је теритприја ппщтине Жагубица је удаљенп пд главних друмских, 
железнишких и решних праваца. Примарни вид сапбраћаја је друмски сапбраћај из правца суседних 
ппщтина; пстали видпви сапбраћаја не ппстпје. 
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1.2. Хидрпграфске карактеристике 
 

1.2.1.Решни тпкпви 
Псим реке Млаве, кпја теше срединпм теритприје ппщтине у дужини пд 44 км и кпја 

пднпси впду са 3 шетвртине теритприје ппщтине, кпја је впдптпк 1.реда, сви пстали впдптпкпви су у 
категприји впдптпкпва 2.реда и гптпвп сви се уливају у реку Млаву. 

Река Млава настаје пд Жагубишкпг врела (Врелп Млаве) на надмпрскпј висини пд 312 
метара; на ппдрушју  Хпмпља прима 15 маоих река пд кпјих је највећа река Тисница. Теше крпз 
Жагубишку кптлину, Рибарску клисуру, Креппљинскп-крупајску кптлину и Гпроашку клисуру, па даље 
према Стигу и Дунаву. 

Прпсешан гпдищои прптицај реке Млаве  у Жагубици изнпси 1,71 м3/секунди. 
У прплеће, накпн птапаоа снега и интензивних кища, у априлу, прпсешан прптицај изнпси 

4,68 м3/секунди, а у јесен, у септембру, тај прптицај изнпси једва 0,7 м3/секунди. 
Дуж реке Млаве, на путнпм правцу према Петрпвцу и Деспптпвцу, налази се 13 мпстпва, 

пд кпјих су пд ппсебнпг знашаја пни у насељеним местима. 
Решнп кпритп реке је нерегулисанп и неуређенп. 
Десне притпке реке Млаве: 
1.Тисница, кпја настаје пд Мале Тиснице и Грпздишевпг пптпка у рејпну Велике главице, 

југпистпшнп пд Жагубице, на надмпрскпј висини пд 640 метара. У Млаву се улива низвпднп пд Врела 
Млаве за пкп 300 метара (исппд грпбља) на надмпрскпј висини пд 311 метара. Укупна дужина 
впдптпка је пкп 25 км, при шему надвищаваое изнпси  340 метара (13,6м/км), щтп упућује на оен 
бујишаст карактер. На оенпм впдптпку је један мпст у Жагубици кпд грпбља, кпји мпже ппд 
пдређеним пкплнпстима да представља брану – препреку на впдптпку Тиснице, щтп би угрпзилп 
пбјекте и станпвнищтвп узвпднп пд мпста.Оен впдптпк впди, углавнпм, крпз кращки предеп Ппдкрща. 

2.Река Жабар настаје пд пптпка југпистпшнп пд насеља Лазница на надмпрскпј висини пд 
пкп 400 метара. Улива се у Млаву у рејпну Јпщара на надмпрскпј висини пд 298 метара.Дужина 
впдптпка изнпси пкп 9 км; надвищаваое 11,33 М/км. 

Прекп впдптпка су 2 мпста: 1 на лпкалнпм путу за Лазницу и 1 на путу за Петрпвац и 
Деспптпвац. 

3.Каменишка река настаје у рејпну села Лазница (крпз кпје прптише) пд два пптпка кпји 
дпвлаше впду из рејпна Здравша (југпистпк Хпмпља) са надмпрске висине пд пкп 800 метара. У Млаву 
се улива у рејпну Каменице, северпзападнп пд Жагубице, на надмпрскпј висини пд 280 метара. 
Дужина впдптпка без пптпка Ваља Маре изнпси пкп 12 км, а са пптпкпм Ваља Маре пкп 20 км, при 
шему је  надвищаваое  изнпси 520 метара (26м/км), щтп указује на изразитп бујишаст карактер пвпг 
впдптпка. 

На впдптпку Каменишке реке су три мпста: 
-мпст исппд брда Цуклу Јпва на пптпку Ваља Маре; 
-мпст у Лазници кпји ппд пдређеним пкплнпстима мпже бити препрека на впдптпку; 
-мпст у рејпну Каменице, на путу за Петрпвац и Деспптпвац, кпји такпђе, ппд пдређеним 

пкплнпстима, мпже бити препрека на впдптпку. 
4.Велика река настаје у рејпну Вртаци, истпшнп пд лпкалнпг пута за Милатпвац, спајаоем 

Милатпвашке реке и Црне реке на даљини пд пкп 3 км пд ущћа у Млаву. 
Милатпвашка река настаје у рејпну између Медведа и Бељевине (јужни пгранци 

Хпмпљских планина), на надмпрскпј висини пд 680 метара; са дужинпм впдптпка пкп 11 км. Са Црнпм 
рекпм се спаја на надмпрскпј висини пд 305 метара. Надвищаваое впдптпка изнпси 375 метара, 
пднпснп 34 м/км, щтп указује на изразитп бујишаст карактер пвпг впдптпка. 

Прптише крпз Милатпвац, а у Милатпвцу на пвпм впдптпку је један мпст. 
Црна река настаје у рејпну Дугашки рт на надмпрскпј  висини пд 700 метара; са дужинпм 

впдптпка пд 12 км. Прптише крпз насеље Селищте.Са Милатпвашкпм рекпм се спаја на надмпрскпј 
висини пд 305 метара, щтп указује на надвищаваое пд скпрп 33 м/км; щтп такпђе указује на изразитп 
бујишаст карактер пвпг впдптпка. 

Лева притпка Црне реке је Ваља Мпри кпји настаје у рејпну Строак на надмпрскпј висини 
пд 750 метара; улива се у Црну реку на надмпрскпј висини пд 360 метара у гпроем делу насеља 
Селищте. Дужина впдптпка му је пкп 8,5 км, са надвищаваоем пд скпрп 46 м/км. 
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Велика река улива се у Млаву у рејпну Трщкпг ппља на надмпрскпј висини пд 280 метара. 
На пвпм впдптпку су два мпста: 

-мпст на лпкалнпм путу за Милатпвац; 
-мпст на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 
5.Вукпвашка река настаје пд некпликп пптпка у рејпну Каменитпг рта (јужна страна 

Хпмпља) на надмпрскпј висини пд 500 метара. Прптише крпз насеље Вукпвац. Дужина впдптпка 
изнпси пкп 12 км. Улива се у Млаву у рејпну насеља Изварица на надмпрскпј висини пд 260 метара, 
щтп указује на надвищаваое пд  20 м/км и оене бујишасте карактеристике. 

На пвпм впдптпку је један мпст на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 
6.Јпщанишка река настаје у рејпну села Јпщаница спајаоем Леве реке и Десне реке на 

надмпрскпј висини пд 300 метара.Улива се у Млаву у рејпну насеља Изварица на надмпрскпј висини 
пд 260 метара. Дужина оенпг впдптпка је пкп 6,5 км. 

Лева река настаје у рејпну Краку курматури на 750 метара н/в; дужина впдптпка пкп 9 км, 
щтп указује на изузетнп  надвищаваое пд 50 м/км и бујишасте карактеристике пвпг впдптпка. 

Десна река настаје у рејпну Бащинац на 540 метара н/в,дужина впдптпка пкп 7 км, щтп 
указује на надвищаваое пд  34 м/км и бујишасте карактеристике. 

7.Адујевски пптпк настаје у рејпну Српске куларе на 440 метара н/в. Дужина впдптпка му 
је пкп 7км. Улива се у Млаву у рејпну насеља Изварице на 260 метара н/в, щтп указује на 
надвищаваое пд скпрп     26 м/км и бујишасте карактеристике. 

На пвпм впдптпку се налази прппуст на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 
8.Псанишка река настаје на јужним падинама Строака спајаоем Враоскпг пптпка и Ваља 

Строаку на надмпрскпј висини пд 420 метара; улива се у Млаву у рејпну између Спкплских стена и 
Златпвба на надмпрскпј висини пд 240 метара; дужина впдптпка 28 км, щтп указује на надвищаваое 
пд 6,5 м/км и бујишасте карактеристике. 

Прптише крпз насеље Псаница, а на свпм впдптпку има мпст на путу за Петрпвац. 
9.Креппљинска река настаје на јужним падинама Великпг Враоа на надмпрскпј висини 

пд пкп 570 метара. У Млаву се улива у рејпну Креппљинскпг ппља на надмпрскпј висини  пкп 210 
метара. Дужина впдптпка изнпси пкп 10 км, щтп указује на надвищаваое пд  36 м/км и оене 
изражене бујишасте карактеристике. 

Прптише крпз насеље Креппљин. На оенпм впдптпку су 3 мпста: 2 у Креппљину и 1 на путу 
Креппљин – Деспптпвац. 

10.Брезнишка река настаје у рејпну Краку Стаое на надмпрскпј висини пд 500 
метара.Улива се у Млаву у рејпну Кпзјег грба на надмпрскпј висини пд пкп 200 метара.Дужина 
впдптпка изнпси 8,5 км, щтп указује на надвищаваое пд 35 м/км и оене изражене бујишасте 
карактеристике. 

Прптише крпз насеље Брезницу. 
Прекп оенпг впдптпка је мпст на путу за Петрпвац. 
 
Леве притпке реке Млаве: 
1.Велики пптпк кпји настаје у рејпну Заседа на надмпрскпј висини пд пкп 380 метара. 

Улива се у Млаву у рејпну Клисуре на надмпрскпј висини пд 220 метара; дужина впдптпка је пкп 2,5 
км; надвищаваое изнпси 64 м/км. Међутим, пваквп надвищаваое не представља нарпшиту ппаснпст 
збпг мале дужине впдптпка и ненасељенпсти теритприје. 

2.Јасенпвашки пптпк настаје у рејпну Јасенпвца, на надмпрскпј висини пд пкп 500 
метара.Улива се у Млаву у рејпну Парлпзи на надмпрскпј висини пд 215 метара; дужина впдптпка 3 
км; надвищаваое 95 м/км.  

3.Сувпдплска река настаје у рејпну Сувпг дпла на надмпрскпј висини пд пкп 340 метара; 
улива се у Млаву у рејпну Кленпвца  на надмпрскпј висини пд 262 метра. Дужина впдптпка изнпси пкп 
8 км; надвищаваое пкп 10 м/км. 

4.Изваришка река настаје једним делпм са Изваришкпг врела, југпистпшнп пд Изварице, а 
другим делпм пд крака Сувпдплске реке на надмпрскпј висини пд пкп 280 метара. Улива се у Млаву 
севернп пд села Изварица на надмпрскпј висини пд пкп 260 метара. Дужина впдптпка изнпси пкп 2 
км; надвищаваое пкп       10 м/км. 

5.Крупаја настаје пд Крупајскпг врела  и Црвене реке на надмпрскпј висини пд 320 метра; 
улива се у Млаву у рејпну Влащкпг ппља на надмпрскпј висини пд 210 метара. Дужина впдптпка пкп 
21 км; надвищаваое пкп 5 м/км. 
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Прптише крпз насеља Миланпвац и Сиге; на впдптпку 3 мпста. 1 у Миланпвцу и 2 у насељу 
Сиге. 

6.Медведишка река настаје пд пптпка у рејпну Медведица на висини пд 380 метара. 
Улива се у Млаву у ппднпжју Јасенпвашкпг брда на надмпрскпј висини пд 200 метара. Дужина 
впдптпка изнпси пкп 9 км; надвищаваое 20 м/км. 

7.Дубпшица настаје спајаоем Малпг Кленпвика (рејпн Густпг рта) и Великпг Кленпвика 
(рејпн Бељин рт) на надмпрскпј висини пкп 400 м.Улива се у Млаву у ппднпжју Капрареца на 
надмпрскпј висини пд пкп 198 метара;дужина впдптпка пкп 5 км; надвищаваое пкп 40 м/км. 

Пстали впдптпкпви су ирелевантни за пву прпцену. 
 
1.2.2.Врела 

Једна пд карактеристика теритприје ппщтине Жагубица јесте ппстпјаое врела, 
најиздащнијих извпра впде. 

1.Врелп Млаве, или Жагубишкп врелп, на надмпрскпј висини пд 312 метара, налази се на 
југпистпшнпм пбпду градскпг насеља Жагубице. Унутращоа ппврщина врела изнпси 655м2, а испитана 
дубина 82 метра.Температура впде се креће пд  9 – 11 степени Целзијуса. Врелп је стављенп ппд 
защтиту државе кап хидрплпщки прирпдни сппменик. 

2.Врелп Белпсавац представља лпкалнп извприщте впде за пиће за Жагубицу и Суви Дп. 
3.Крупајскп врелп на надмпрскпј висини пд 220 метара у рејпну насеља Миланпвац јесте 

у категприји кращких врела са температурпм впде пд 9 -11 степени Целзијуса. 
4.Сувпдплскп врелп 
5.Изваришкп врелп 
6.Врелп Мала Тисница 
7.Врелп Лппущоа 
8.Врелп Кпмненске реке 
9.Врелп Баоица 

1.2.3.Термални извпри: 
1.Термални извпр „Баоа“, кпји се састпји пд 2 извпра. Впда је намеоена за купаое, али и 

за пдређену врсту терапије; 
2.Термални извпр „Крупаја“ са температурпм впде пд 26 степени Целзијуса; издащнпст 

му је дп 10 литара/секунди 
3.Термални извпр „Тпплик“ кпд крупајскпг врела, са издащнпщћу пд 9-18 литара/секунди 

и температурпм впде пд 26 степени 

 
Хидрпграфска мрежа на теритприји ппщтине Жагубица 
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1.2. 4. Вещташке акумулације 
 
На теритприји ппщтине  нема вещташких впдених акмулација 
 
1.2.5.Впдни пбјекти за защтиту пд ппплава 
 
Републишким пперативним планпм утврђенп је да регулисанп кпритп реке Млаве крпз 

Жагубицу у дужини пд 770 метара, са регулисаним кпритпм реке Тиснице (леве притпке Млаве) 
пд ущћа у Млаву узвпднп у дужини пд 700 метара – укупнп 1470 метара. 

Река Млава припада депници Д.22.5. Сектпра Млава – Пек, щтп представља затвпрену 
касету кпјпм се щтити насеље Жагубица и у надлежнпсти су ЈВП Србијавпде. 

Препстале притпке Млаве на теритприји ппщтине Жагубица шине у највећем делу 
нерегулисана решна кприта (изузев депнице Псанишке реке и Царинскпг пптпка крпз насеље Псаницу, 
депнице Лазнишке реке крпз центар насеља Лазница, маоих депница у центрима или пкп мпстпва у 
ппјединим насељима, или на другим лпкацијама, са делимишнп регулисаним кпритима).Пдбрана пд 
ппплава на пвим решним депницама  у надлежнпсти је ппщтине Жагубица. 

У прплећнпм и јесеоем перипду тпкпм гпдине теритприји ппщтине прети ппаснпст пд ппплава 
кпје су карактеристишне пп великим кплишинама впде и свпм брзпм настанку, нарпшитп збпг 
карактеристика рељефа и великпг надвищаваоа места настанка впдптпкпва у пднпсу на места улива. 

Дпсадащоа искуства у пбласти ппплава указују на пптребу израде пдгпварајућих пбјеката 
дуж впдптпкпва ради защтите пд ппплава (нарпшитп на реци Тисници)  

 
1.2.6. Впдни пбјекти за защтиту пд щтетнпг дејства унутращоих впда - пдвпдоаваое  
 
Пптребе за изградопм впдних пбјеката за защтиту пд щтетнпг дејства унутращоих впда не 

ппстпје, јер се пдвпдоаваое теритприје врщи ппстпјећим впдптпкпвима и ппстпјећим рецепијентима 
 
1.3. Метепрплпщкп-климатске карактеристике 
 
Хпмпље, па самим тим и теритприја ппщтине Жагубица, припада ппднебљу умеренп 

кпнтиненталне климе са преппзнатљива 4 гпдищоа дпба, при шему су зиме дпста хладне, прплећа 
свежа, лета умеренп врућа (без трппских врућина-прекп 30ºC), а јесени тппле и пријатне, сувље пд 
прплећа.  

Температуре ваздуха се прате на две метепрплпщке станице, јер је упшљива разлика између 
две рељефне целине  теритприје ппщтине: равнишарски деп Жагубишке и Креппљинскп-крупајске 
кптлине и планински деп Црнпг врха, Бељанице, Хпмпља. 

 Прпсешна гпдищоа вреднпст температуре ваздуха изнпси  9,7°С. 
 Јануар (-1,7 пC) и фебруар (-0,1 пС)  имају негативне средое месешне температуре ваздуха,  па 

су птуда и најхладнији месеци, дпк пстали месеци имају ппзитивне средое месешне вреднпсти 
температуре ваздуха. 

Најтпплији месец је јул са прпсешнпм температурпм ваздуха пд 19,6 пC. 
Управп збпг ппстпјаоа две разлишите рељефне целине теритприја ппщтине Жагубица није 

ппдједнакп излпжена ветрпвима.У равнишарскпм делу – кптлинама тпкпм гпдине је изразита тищина 
– време без ветра. У зимскпј пплпвини гпдине ветрпви у Жагубишкпј кптлини су хладни и суви. Тп је 
ппследица великпг кпнтиненталнпг пкружеоа и пдсуства већих впдених ппврщина. 

       Ппзитиван утицај има благ гпрски ветар. Јавља се пд заласка дп изласка сунца и дува са 
планина ка Жагубишкпј и Креппљинскп - крупајскпј кптлини. Са ппщумљених планина дпнпси 
кптлинама свеже ваздущне масе, щтп делује седативнп ппсле тпплих и сувих летоих дана. 

 Зимски ветрпви су углавнпм из истпшнпг и западнпг правца.Истпшни су сувљи и хладнији пд 
западних, кпји ппнекад дпнесу снежне падавине. 

За разлику пд Жагубице и Креппљина, најнижих делпва Хпмпља, у кпјима вище пд 557 
прпмила укупнпг времена заузимају тищине, у планинскпм прпстпру, ппсебнп на Црнпм врху, тищина 
тпкпм гпдине има самп 78 прпмила. Тп је један пд ветрпвитијих делпва истпшне Србије, јер 
представља климатску границу између сливпва Мправе на западу и Тимпка на истпку, слишнп 
Шестпбрпдици. Јаки зимски ветрпви на Црнпм врху шестп нанпсе снежне сметпве, услпвљавају 
ппледицу и шестп се некпликп дана узастппце паралище друмски сапбраћај. 
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Најушесталији су истпшни и северпзападни ветрпви. 
 Релативна влажнпст ваздуха у Жагубишкпј кптлини је тпкпм гпдине уједнашена. Највећа је у 

децембру и у јануару (90 %), а најмаоа у марту, мају, јуну и августу (78%). Прпсешна гпдищоа вреднпст 
пд      83 % је вепма слишна средопј вреднпсти истпшнеСрбије. Релативна влажнпст ваздуха на Црнпм 
врху је највећа у нпвембру и децембру (87 %),а најмаоа у августу (73%) и јулу (74 %). Пзнашава 
свежину планинске климе Хпмпља и ппвећану кплишину падавина. 

        Прпсешна гпдищоа пблашнпст у Жагубици је 6,1 десетина ппкривенпсти неба 
пблацима. Највећа је у јануару (7,7) и децембру (7,6), а најмаоа у августу (4,1) и јулу 

(4,2).Прпсешна гпдищоа пблашнпст на Црнпм врху изнпси 6 десетина.Највеће вреднпсти су у децембру 
(7,4), јануару (7,2), нпвембру и фебруару (7,1), дпк најмаоу средоу месешну пблашнпст имају летои 
месеци. Пблашнпст у августу је 4,0; јулу 4,3 и септембру 4,6 десетина. Јесеои месеци су ведрији пд 
прплећних. 

Највищи делпви Бељанице, Црнпг врха и Хпмпљских планина шестп су изнад ппјаса магле и 
ниских пблака и излпжени суншевпј тпплпти, кпја тпкпм гпдине премащује 2.021 сат. 

Карактеристишна је велика псуншанпст на Бељаници, Хпмпљским, Гпроашким планинама и 
Црнпм Врху, где су јужне, југпзападне и у ппјединим делпвима југпистпшне експпзиције. Десна пбала 
реке Млаве и Тиснице углавнпм има ппвпљну експпзицију, југпистпшну и јужну, дпк је лева пбала 
супрптнп, тј. неппвпљнп експпнирана. Најдужа инсплација је у јулу (296,4 сата), а најкраћа у децембру 
(66,6 сати). У границама пвих вреднпсти је летоа хелиптерапија, дпк су зимски дани са малп суншевпг 
сјаја.  

Падавине се у Хпмпљу излушују у виду кище и снега.Гпдищоа сума падавина у Хпмпљу је 
релативнп мала, у Жагубици 595 mm, а на Црнпм врху 726 mm. Најмаое падавина је у јануару и 
фебруару 30 и 38 mm. Највище падавина је у мају и јуну 71 и 72 mm. 

 
1.4. Демпграфске карактеристике 
 
На теритприји ппщтине Жагубица, према пппису из 2011.гпдине, настаоен је 15.341 станпвник. 

Пд тпг брпја 2.604 станпвника се налази на привременпм раду у инпстранству, щтп знаши да је на 
теритприји ппщтине непрекиднп 12.737 станпвника. 

Укупан брпј станпвника је настаоен у 18 насеља, пд шега је 1 насеље градскп са 2.590 
станпвника (Жагубица) и 17 сепских насеља са 10.147 станпвника.  

Резултати 3 задоа ппписа указују на убрзану депппулацију теритприје ппщтине. 
Разлпзи пваквпм стаоу су вищеслпјни, ппшев пд стареоа станпвнищтва, ппјаве вище умрлих 

негп рпђених лица, врлп лпще екпнпмске ситуације и ппјаве миграције станпвнищтва према 
развијенијим насељима и инпстранству . 

Ппщтина   Жагубица спада у ппщтине Србије са малим брпјем станпвника  и малпм густинпм 
насељенпсти (16,75 стан/км2). Из прилпжене табеле се види, на пснпву брпја станпвника пп 
насељима, да највећу густину насељепсти имају  Жагубица, Лазница, Креппљин, Суви дп и Псаница, а 
најмаоу Липе, Медвеђица и Брезница.  

На брпј станпвника и густину насељенпсти, кап и на старпсну, квалификаципну и друге 
структуре станпвнищтва утише дпста фактпра, пре свега екпнпмски фактпри, па је птуда и шиоеница да 
брпј станпвника ппщтине Жагубица кпнстантнп ппада (кпнтинуиранп се празне сепска насеља); да 
старпсна структура станпвнищтва ппстаје све неппвпљнија (прпсешна старпст изнпси 47,6 гпдина) щтп 
не указује на ппзитивну перспективу демпграфскпг развпја. 

Сва насеља на теритприји ппщтине спадају у категприју привреднп неразвијених, са слабпм 
инфраструктурпм, недпвпљнп развијеним јавним службама, па је птуда присутна ппјава све већег 
брпја пдлазака људи у инпстранствп и у друге развијеније центре, щтп указује на убрзану 
депппулацију. 

Једна пд најважнијих демпграфских структура сваке теритприје, па и теритприје ппщтине 
Жагубица, јесте старпсна структура станпвнищтва. 

Старпсна структура станпвнищтва указује на перспективе будућег  демпграфскпг  али и 
екпнпмскпг развпја, щтп је за теритприју ппщтине Жагубица  врлп битан фактпр за будућнпст. 

На пснпву старпсне структуре станпвнищтва се мпгу извући врлп битни закљушци – п 
кпнтингенту станпвнищтва сппспбнпг за биплпщку репрпдукцију и п кпнтингенту станпвнищтва 
сппспбнпг за екпнпмски развпј (раднп сппспбнп станпвнищтвп). 

Задоа три ппписа станпвнищтва указују на брзу депппулацију теритприје ппщтине Жагубица. 
Из  табеле се мпгу извући и други закљушци: 
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1.Пплна структура указује на приближну равнптежу пплпва, са незнатнп већим брпјем жена 
(кпје су, уједнп, и незнатнп старије); 

2.Старпсна структута је врлп неппвпљна. Прпсешна старпст  за ппщтину изнпси 47,6 гпдина, щтп 
нагпвещтава врлп стару структуру станпвнищтва. Најстарије станпвнищтвп је у селима Брезница (53,0), 
Рибаре (52,9), Медвеђица (51,5)  

Пнп щтп у табели није приказанп, а егзистира кап шиоеница, јесте  да је брпј умрлих пд  брпја 
нпвпрпђених далекп већи, щтп указује на виспку вреднпст негативнпг прирпднпг приращтаја; великпг 
брпја ппрпдица без деце, кап и на изузетнп слабу залиху сппспбне радне снаге. 

3.Брпј станпва у пднпсу на брпј дпмаћинстава треба да укаже на екпнпмску снагу 
станпвнищтва, кпја је у пвпм слушају, ипак, релативна, јер су у питаоу старашка  дпмаћинства кпја су 
раније имала пслпнац на капиталу пд привременпг рада у инпстранству. 

4.Табела уједнп ппказује и демпграфгску велишину насеља, па се мпже закљушити: 
-да малих насеља (дп 500 станпвника) има...................................................................10 
-да насеља средое велишине (пд 500 дп 1000 станпвника) има...................................3 
-да већа насеља средое велишине (пд 1000 дп 2000 станпвника) има........................4 
-да велика насеља (прекп 2000 станпвника) има............................................................1 
                                                   Укупнп:                                                                                            18 
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1.4.1. Брпј станпвника, брпј дпмаћинстава, инвалидитет, старпсна структура, брпј станпва 
Р.б Насеље Станпвнищтвп Брпј 

дпма 
Брпј станпва Ппвр 

КП 
Старпсна структура станпвнищтва Пспбе са инвалидитет. За евакуацију 

М Ж УКУП УКУП Напу 0-14 15-59 60-+ Пунп Пр.ст. М Ж УКУП 0-14 60-+ мајке Труд Укупнп 

1 Жагубица 1.254 1.336 2.590 954 1475 64  339 1456 795 2147 44,9    339 795    

2 Близнак  140 141 281 89 135 6  38 138 105 239 48,6    38 105    

3 Брезница 73 85 158 62 68 6  15 73 70 139 53,0    15 70    

4 Вуковац 201 188 389 138 258 4  39 196 154 335 49,5    39 154    

5 Изварица 159 148 307 91 119 10  34 165 108 265 47,2    34 108    

6 Јошаница 250 289 539 158 351 82  61 282 196 460 49,3    61 196    

7 Крепољин 763 779 1542 583 876 12  181 815 546 1316 47,0    181 546    

8 Крупаја 261 273 534 161 225 6  73 268 193 445 47,3    73 193    

9 Лазница 917 964 1881 574 1052 42  207 933 741 1615 49,5    207 741    

10 Липе 6 2 8 1 7 6  6 2 0 2     6 0    

11 Медвеђица 15 18 33 10 16 5  4 15 14 29 51,5    4 14    

12 Милановац 174 191 365 119 169 0  54 176 135 302 46,8    54 135    

13 Милатовац  333 347 680 231 415 39  77 346 257 583 48,8    77 257    

14 Осаница 506 542 1048 320 572 6  145 545 348 852 45,4    145 348    

15 Рибаре 181 175 356 134 237 21  33 156 167 316 52,9    33 167    

16 Селиште 178 185 363 113 275 13  47 169 147 305 50,2    47 147    

17 Сиге 250 246 496 184 282 1  54 248 194 435 49,7    54 194    

18 Суви до 592 575 1167 368 594 52  141 601 425 992 48,0    141 425    

 УКУПНП 6.253 6.484 12.737 4.290 7.126 375  1558 6584 4596 10777 47,6 670 955 1625 1558 4596    

 
1.4.1.1.Станпвнищтвп - старпсна структура 

ППЩТИНА Станпвнищтвп 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-
54 

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + ПУНП 
ЛЕТН 

СТАР 
ПСТ М Ж УКУП 

Жагубица 6.253 6.484 12.737 417 533 608 680 599 533 615 732 719 751 818 1137 1136 860 846 871 593 290 10777 47,6 

 
1.4.2. Преглед станпвнищтва пп наципналнпј припаднпсти 

 Ж
аг

уб
и

ц
а 

 

С
Р

Б
И

 

А
Л

Б
А

Н
Ц

И
 

Б
П

Щ
О

А
Ц

И
 

Б
У

ГА
Р

И
 

Б
У

О
ЕВ

Ц
И

  

В
Л

А
С

И
 

ГП
Р

А
Н

Ц
И

 

ЈУ
ГП

С
Л

П
В

. 

М
А

Ђ
А

Р
И

 

М
А

К
ЕД

П
Н

Ц
И

 

М
У

С
Л

И
М

А
Н

И
 

Н
ЕМ

Ц
И

 

Р
П

М
И

  

Р
У

М
У

Н
И

 

Р
У

С
И

 

Р
У

С
И

Н
И

 

С
Л

П
В

А
Ц

И
 

С
Л

П
В

ЕН
Ц

И
 

У
К

Р
А

ЈИ
Н

Ц
И

 

Х
Р

В
А

ТИ
 

Ц
Р

Н
П

ГП
Р

Ц
И

 

П
С

ТА
Л

И
 

Н
ЕИ

ЗЈ
А

Щ
О

. 

Р
ЕГ

И
П

Н
А

Л
Н

П
 

Н
ЕП

П
ЗН

А
ТП

 

12.737 9024 1 1 18 0 2811 0 8 3 2 4 4 0 71 1 0 0 1 0 8 5 9 274 2 448 
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1.4.3. Спцијална структура станпвнищтва - екпнпмска активнпст 
УКУПНП Екпнпмски  активни Екпнпмски неактивни 

Свега  Пбављају 
занимаое 

Незаппслени Свега Деца 
исппд 15 
гпдина 

Пензип-
нери 

Са прихп-
дпм пд 
импвине 

Ушеници и 
студенти 

Са ппслп 
вима у 
дпмаћин. 

Псталп 

Свега Некада 
радили 

Траже 
први ппс. 

12737 4339 3699 640 360 280 8398 1558 3877 219 680 1343 721 

 
1.4.4. Пспбе са инвалидитетпм 

Укупнп Пспбе с инвалидитетпм Пспбе без инвалидитета Пспбе шији је статус инв.неппзнат 

Свега Мущкп Женскп Свега Мущкп Женскп Свега Мущкп Женскп Свега Мущкп Женскп 

12737 6253 6484 1625 670 955 10844 5438 5406 248 145 123 

 
На теритприји ппщтине  су евидентиране следеће пбласти у кпјима је станпвнищтвп активнп: 
1.Ппљппривреда-щумарствп, дрвна индустрија 
2.Кпмуналне и друге услужне делатнпсти  
3.Сегменти прерађивашке индустрије 
4.Дистрибуција електришне енергије и впде 
5.Грађевинарствп 
6.Тргпвина 
7.Ппправка мптпрних впзила, мптпрцикала и предмета за дпмаћинствп и лишну упптребу 
8.Угпститељствп 
9.Финансијскп ппсредпваое, некретнине, изнајмљиваое 
10.Државна управа 
11.Здравствп и спцијални рад 
12.Прпсвета 
13.Кпмуналне и друге услужне делатнпсти    
14. рударствп и експлпатација мркпг угља, мермера и украснпг камена  
Највећи брпј заппслених пп сектприма: 
 рударствп – (18,8%), 
 здравствп и спцијална защтита – (12,2%), 
 пбразпваое – (9,3%), 
 ппљппривреда –  (5,3%), 
 тргпвине на великп и малп – (4,9%). 
 структура заппслених пп сектприма није дпбра, с пбзирпм на тп да највећи брпј ради у непрпизвпдним делатнпстима: пбразпваоу, здравству и спцијалнпј 
защтити. Најшещће су у питаоу државне институције и привредна друщтва (71,7%), а знатнп маое предузетнишке делатнпсти (28,3%).У структури 
незаппслених дпминира неквалификпвана радна снага. На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое је врлп мали брпј незаппслених са вищим 
степенима струшне спреме. Тп не знаши да у Жагубици нема виспкппбразпваних, већ да када једнпм пду на студије у веће градпве, тещкп се враћају                                                                                                                                                                                                    
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1.5. Ппљппривреда 
 

Већина станпвнищтва, 7.872 људи, бави се ппљппривредпм кпја им је пснпвни извпр прихпда, 
а стпшарствп, пшеларствп и гајеое лекпвитпг биља, најзаступљеније су ппљппривредне гране. 

И ппљппривреднп земљищте и щуме прпстиру се на истпм прпценту укупне ппщтинске 
теритприје, пкп  48%. Кукуруз и пщеница највище се гаје у Жагубишкпј и Креппљинскп-крупајскпј 
кптлини, дпк се стпшарствп, ратарствп и впћарствп прпжимају на ппврщима и вищим терасама. 

У ппщтини Жагубица, према званишним ппдацима из ппписа ппљппривреде кпји је 
Републишки  завпд за статистику спрпвеп 2012. гпдине, 3.145 газдинства кпристи ппљппривреднп 
земљищте. У највећем брпју имају пранице и бащте, пднпснп најшещће гаје кукуруз за зрнп - 
оих 2.705, а затим пщеницу и крупник – 1.669 газдинстава. Према брпју следе ппљппривредна 
дпмаћинства кпја прпизвпде луцерку - 1.040, детелину - 945 и крпмпир (оих 794). 

Највећи брпј газдинстава су ппрпдишна (98,8%), а псталп су правна лица. 
Укупнп 689 газдинстава бави се мещпвитим узгпјем стпке кпмбинпванп, разлишитим 

кпмбинацијама усева и стпке оих 326, дпк се кпмбинпваним узгпјем разлишитих ратарских култура 
бави оих 310. 

 
1.5.1.Ппљппривреднп земљищте 
 
Ппљппривреднп земљищте на теритприји ппщтине Жагубица расппређенп је у складу са 

услпвима терена -  пранице и бащте у кптлинскпм делу и решним дплинама на маоим надмпрским 
висинама; впћоаци на падинама;  ливаде и пащоаци на стрмијим вищим теренима лпщијег квалитета 
и услпва за земљпрадоу. Щуме су углавнпм на стрмим неприступашнијим теренима и уз впдптпкпве. 

Већи деп теритприје шине крешоаци; у севернпм делу су најзаступљенији: глине, пескпви, 
пещшари и лаппрци, дпк су на истпку највище заступљени флищ, пещшари, магматске стене и 
кристаласти щкриљци. 

Неразвијена или иницијална земљищта захватају релативнп мале ппврщине. Пвпј класи 
земљищта припадају у Хпмпљу литпспли (камеоари), регпспли и кплувијална земљищта. Камеоари 
се јављају на вище издвпјених ппврщина, ппсебнп на Бељаници и Хпмпљским планинама. Регпспли – 
настају пднпщеоем раније фпрмираних земљищта. 

 Кплувијална земљищта су најплпднија земљищта у Хпмпљу кпнцетрисана пкп Млаве и оених 
притпка. 

У групу развијених земљищта спадају: 
-Ранкери – захвата малу ппврщину, заступљенп на Бељаници на висини 1000-1150m., 
-Смпница – карактерище је виспкп прпдуктивна вреднпст (прпстпр између Јпщанишке и 

Вукпвашке реке), 
-Гајоаше – у атарима Близнака и Крупаје, 
-Псеудпглеј – заступљенп на разлишитим висинама и атарима, 
-Рендзине – најраспрпстраоеније земљищте је фпрмиранп на оима. 
Најплпдније, земљищте је заступљенп у дплинскпм ппјасу Жагубишке кптлине са сливним 

ппдрушјем и алувијалним равнима Млаве, Тиснице и дпоих тпкпва притпка кпје пивишавају насеља 
Рибаре, Изварица, Суви Дп, Жагубица, Лазница, Селищте, Милатпвац, делпм низвпднп у равницама 
исппд насеља Вукпвац, Јпщаница, Псаница, кап и дплински ппјасеви насеља Креппљин и делпм 
Брезница, Сиге, Миланпвац и Крупаја.  

 
1.5.2. Типпви земљищта на теритприји ппщтине Жагубица (педплпщки састав)  
Земљищта у пквиру ппщтине су вепма разнпврсна и мпзаишнпг су распрпстраоеоа. 
Пвп је ппследица разнпврснпсти геплпщке ппдлпге, услпва рељефа, слпженпсти климатскх 

пспбина и вегетацијскпг ппкриваша. Пд пснпвних типпва земљищта кпја су на пвпм ппдрушју 
најприсутнија издвајају се: 

1.Рендзини и прптпрендзини на крешоаку.  
Тп су плитка земљищта са виспким садржајем хумуса; налазе се у вищим делпвима теритприје 

ппщтине, на крешоаку, а у највищим делпвима сирпзем.  
Дубина хумуснпг слпја креће се пд некпликп см дп 25-30 см и лежи директнп на стени. 
2.Смеђа земљищта на крашоаку. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%98%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5
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Тп су земљищта дпбрп аерисана и прппустљива за впду; нису мнпгп ппдлпжна ерпзији, пбишнп 
се не запажа хумусни хпризпнт. Тп је првенственп щумскп земљищте, мада се врлп шестп налази ппд 
ливадама и пащоацима. На пвпм земљищту углавнпм  расту букпве щуме и негде има храста и граба. 

 На јужним експпзицијама земљищте је јакп унищтенп, па се стпга кпристилп за пащоаке и 
дпщлп је дп интензивније ерпзије. Збпг тпга су пви пащоаци ппнпвп напущтени и ппкривају их 

щибљаци црнпгабрића, црнпг јасена и храста медунца. Тп су камените ппврщине, где су се 
плитки пстаци смеђег земљищта задржали самп у депресијама и кптлинама. 

3.Смеђа кисела земљищта. 
 Пва земљищта су ппд щумпм или пащоацима, збпг велике киселпсти пранице се ређе срећу. 

На јужним експпзицијама на пвим земљищтима налазе се ксерптермније храстпве заједнице, дпк на 
псталим експпзицијама вегетацију шине углавнпм букпве щуме. На вищим станищтима срећу се 
букпвп-јелпве и смрекпве щуме. 

4.Алувијални нанпс.  
Алувијум Млаве је пп саставу претежнп пескпвита илпваша. Слпјевитпст је слабп изражена, а 

щљунка има врлп реткп. Алувијум је великим делпм карбпнатан у свим слпјевима. Најшещће је вепма 
плпднп земљищте. Тп су станищта прирпдних щума врбе и тпппле или лужоакпвих ппплавних щума. 
Услед 

релативнп виспкпг нивпа ппдземне впде ппгпдна су за гајеое тпппле. 
5.Делувијални нанпс.  
Пвп земљищте настаје у ппднпжју стрмих стена, кап резултат нагпмилаваоа ерпзипнпг 

материјала на гпроим делпвима падина. Тп су генетски неразвијена земљищта. На ппјединим 
делпвима Хпмпљских планина делувијални нанпси се редпвнп ппјављују у ппднпжјима, а нарпшитп 
оиме пбилују усешене дплине неких решица и пптпка. 

Са аспекта распрпстраоенпсти и класификације земљищта мпже се рећи: 
- да се ппред река  јављају алувијална земљищта, али самп у уским тракама пкп тпкпва река; 
-да се у брдскп - планинскпм ппдрушју јављају  следећа земљищта: псеудпглеј и земљищта на 

крешоаку (рендзине); 
 -да су заступљена су и смеђа земљищта на граниту (у истпшнпм делу), на глинама, на флищу и 

глинцима, смпнице (у Жагубишкпј кптлини), ранкери (на планини Бељаници), гајоаше (у атарима 
Близнака и Крупаје), пескуще итд. 

-да су најзаступљенији тип земљищта су рендзине, кпје представљају земљищте кпје настаје 
на крешоацима, глинама ислишним супстратима терцијарне старпсти кпји има зрнасту и пплиедришну 
структуру и карактерище га вищак хумуса. Распрпстраоене су углавнпм јужнп пд тпка реке Млаве. 

-да  неразвијена или иницијална земљищта захватају релативнп мале ппврщине. Пвпј класи 
земљищта припадају у Хпмпљу литпспли (камеоари), регпспли и кплувијална земљищта. 

 Камеоари се јављају на вище издвпјених ппврщина,ппсебнп на Бељаници и Хпмпљским 
планинама. 

 Регпспли настају пднпщеоем раније фпрмираних земљищта.  
Кплувијална земљищта су најплпднија земљищта у Хпмпљу кпнцетрисана пкп Млаве и оених 

притпка. 
 

 
1.5.3. Газдинства према велишини кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта 

Укупнп кпр. 
ппљ.земљ. 

Без 
зем
ље 

Дп 
1 ха 

1 – 2 
ха 

2 – 5 
ха 

5 – 10 
ха 

10 – 20 
ха 

20 – 30  
ха 

30 – 50 
ха 

50 – 100 
ха 

Вище 
пд 
100 ха 

ПГ ха   ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха 

3
1

5
6

 

1
8

8
9

3
 

1
1

 

4
5

3
 

2
8

8
 

4
7

6
 

7
0

9
 

9
9

3
 

3
2

6
2

 

7
0

9
 

5
0

9
3

 

3
9

8
 

5
3

9
7

 

8
0

 

1
9

1
6

 

2
8

 

9
9

2
 

6
 

3
7

6
 

2
 

8
5

9
 

 
Из табеле се види да су најбрпјнија ппљппривредна газдинства кпја ппседују 2-5 хектара 

ппљппривреднпг земљищта.  
Међутим, већ у нареднпј табели се види да ппстпји велика ппврщина ппљппривреднпг 

земљищта кпја се не кпристи (3905 хектара) 
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1.5.4. Распплпживп земљищте ппљппривредних газдинстава 

 Р а с п п л п ж и в п    з е м љ и щ т е 

Укупн
п  
ПГ 

 
ПГ 

 
ха 
% 

Ппљппривреднп земљищте Щумскп Псталп земљищте 

Кприщћенп  Некприщћенп  земљищте   Р и б о а ц и 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

3156 3155 34774 
45,75 

3145 
 

18893 
24,85 

1113 4448 
5,85% 

2708 10104 
13,29% 

3125 1329 
1,74% 

3 1,8 
0,002% 

 
Наредна табела указује на шиоеницу да се у структури кприщћенпг ппљппривреднпг 

земљищта највеће ппврщине кпристе кап пащоаци, пранице и бащте и впћоаци щтп је ппказатељ 
мпгућнпсти за прпизвпдоу хране 
 
1.5.5.Кприщћенп ппљппривреднп земљищте газдинстава пп категпријама 

ПГ кпја 
кпристе 
ппљ.зем 

КПЗ 
ха 

Пкућница  Пранице-
бащте 

Ливаде-
пащоаци 

Впћоаци  Винпгради  Расадници  Псталп  

ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха 

3145 

 1
8

8
9

3
 

 2
4

,8
5

 

   1
4

5
1

 

 6
9

 

 0
,0

9
%

 

 2
9

8
5

 

 6
9

5
6

 

9
,1

5
%

 

 2
6

1
2

 

 1
1

2
6

0
 

1
4

,8
1

 

 1
7

3
0

 

 6
0

3
 

 0
,7

9
%

 

 7
0

 

 5
 

 0
,0

0
6

 

 0
,0

0
6

%
 

 0
 

 0
 

 0
 

 0
 

 
С пбзирпм на брдскп-планински карактер ппдрушја пслпнац ппљппривредне прпизвпдое је 
стпшарствп и впћарствп 

 
1.5.6.Щуме и щумскп земљищте 
Ппщумљенпст теритприје ппщтине Жагубица  изнпси  пкп 38.473 хектара или 50,61%. 
Укупна ппврщина ппд щумама у ппщтини Жагубица је 42.725 хектара (ппстпји и ппдатак п 

38.473 хектара).  
У државнпм власнищтву се налази пкп 16.825 хектара, на тпм прпстпру се гпдищое сеше 

прпсешнп пкп 25.000 м³ дрвета за пгрев и прераду у дрвппрерађивашким ппгпнима. 
У приватнпм власнищтву,кпд 2.708 ппљппривредних газдинстав  је 10.104 хектара или 13,29 %  
Щумама газдује ЩГ Кушевп, Трг Вељка Дугошевића 26, Кучево, тел: 012 851 911, 012 851 

978  Факс: 012 852 171 

E-mail: sgkucevo@srbijasume.rs, 

односно ШУ Жагубица, Партизанска 36, Жагубица, телефон: 012 443 225, 012 443 432 

 

 
„Амбалажерка“ у Псаници 

У Псаници некпликп гпдина ради фабрика за прпизвпдоу делпва за дрвену амбалажу. Пднедавнп су 
прпщирили ппсап и на прпизвпдоу пелета. Пва фирма из Бегаљице кпд Бепграда у Хпмпље је дпщла 
пре свега збпг дрвне масе, кпја је пснпвни материјал оихпвих прпизвпда. Пвде ради шетрдесет 
заппслених. 
 

 
 
 
 

mailto:sgkucevo@srbijasume.rs


24 
 

 
1.6. Материјална  културна дпбра и защтићена прирпдна дпбра 
 

Са аспекта пве прпцене, независнп пд дефиниције ппјма „материјална дпбра“, ппд 
материјалним дпбрима се сматрају пни ресурси на теритприји ппщтине кпји дппринпсе развпју 
теритприје и нпрмалнпм живпту и раду станпвнищтва, па их затп треба шувати и пдржавати. 

У категприју  материјалних дпбара се мпгу убрпјити: 
-Впдпизвприщта; 
-пбрадиве ппљппривредне ппврщине; 
-щуме и щумскп земљищте; 
-прпстпри и пбјекти намеоени функципнисаоу туризма  
 

1.6.1. Материјална културна дпбра 
Културна дпбра су материјална и нематеријална дпбра кпја су наслеђена пд претхпдних 

генерација или кпја настају у садащопсти, а имају специфишну вреднпст за људе и треба да буду 
сашувана за будуће генерације. Пва дпбра најшещће су ппд режимпм защтите, имају симбплишки 
знашај у свести људи, а са екпнпмске стране представљају туристишки пптенцијал. 

У материјална културна дпбра спадају: изузетне грађевине (светпвне или сакралне), 
сппменици, прпстпрне културнп-истпријске целине, археплпщка налазищта, знаменита места, 
архивска грађа, филмска грађа, ретке коиге и материјална уметнишкп-истпријска дела, а у 
нематеријална културна дпбра спадају: усмене традиције и изрази, језик; знаоа и вещтине кпји се 
тишу прирпде и свемира; друщтвене праксе, ритуали и свешани дпгађаји; извпђашке уметнпсти и 
традиципнални занати. 
 

Ред 
бр 

Назив  
материјалнпг културнпг дпбра 

Лпкација –  
адреса 

1 Манастир Св.Ваведеоа – Гпроак  Креппљин 

2 Црква Рпђеоа пресвете Бпгпрпдице – Трщка црква  

3 Црква Св. Трпјице  Жагубица 

4 Пбјекти за пдржаваое културних манифестација: 
-Сабприщни прпстпр изнад Врела Млаве; 
-Сабприщни прпстпр у Креппљину; 
-Ппрта манастира Гпроак; 
-Ппрта цркве у Близнаку; 
-Ппрта цркве Щупљаја у Рибару; 

-Нарпдне библиптека 
-Центар за културу, 
-дпмпви културе у сепским месним заједницама, 
-сппртска балпн хала (псим сппртских пдржавају 

се и културне манифестације) 

 

 
1.6.2.Защтићена прирпдна дпбра 
 Све прирпдне вреднпсти (живптна средина)  мпгу бити у категприји защтићених прирпдних 

дпбара или у категприји јавних прирпдних дпбара 
Защтићена прирпдна дпбра кпристе се и унапређују на нашин кпји пмпгућава оихпвп трајнп 

пшуваое и унапређиваое.У защтићенпм прирпднпм дпбру се не мпгу пбављати активнпсти кпјима се 
угрпжава капацитет живптне средине, прирпдне равнптеже, бипдиверзитет, хидрпграфске, 
гепмпрфплпщке, геплпщке, културне и пејзажне вреднпсти или да се на билп кпји нашин деградира 
квалитет и свпјства прирпднпг дпбра. 

За пптребе пве прпцене разматрају се две групације защтићених прирпдних дпбара: 
1.Наципнални паркпви: 
-у кпје мпжемп убрпјити пределе изнад 600 метара надмпрске висине на Бељаници, 

Хпмпљским планинама и Црнпм врху; 
-Буспвата, стрпги прирпдни резерват букпве щуме на Бељаници на ппврщини пд 15,86 

хектара; 
 
2.Паркпви прирпде - сппменици прирпде: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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-Врелп Млаве – хидрплпщки сппменик културе; прва категприја защтите на ппврщ.пд 6 
хектара; пднпснп Жагубишкп врелп - хидрплпщки прирпдни сппменик прве категприје защтите, у 
југпистпшнпм делу Жагубишке кптлине, удаљен 1 килпметар пд Жагубице, на надмпрскпј висини пд 
314 м. Врелп Млаве избија исппд крешоашкпг пдсека висине пкп 40 метара, из врташастпг удубљеоа 

-Крупајскп врелп– хидрплпщки сппменик културе; прва категприја защтите на ппврщ.пд 9 
хектара; у атару села Миланпвац, температура впде 9-11 степени Целзијуса 

-Врелп Белпсавац – пбезбеђује впдпм Жагубицу и Суви Дп 
-Термални извпри „Тпплик“ и „Баоица“ шија је температура впде пд 21 -26 степени 

-Термални извпр „Баоа“ 
-Кращки извпр Хпмпљска пптајница– хидрплпщки сппменик културе; прва категприја защтите 

на 4,36 хектара; КП Лазница. 
-Гпроашка клисура 
-Клисура реке Тиснице 
-Клисура Црне реке 
-Рибарска клисура 
-Клисура реке Суви Дп 
-пећине, 
-впдппади, 
  -прпстпрне целине  кап щтп су пбјекти из римскпг и византијскпг дпба: 
-град и исппсница на улазу у Гпроашку клисуру; 
-„Градац“ у Креппљину и Рибару; 
-„Стража“ у Жагубици, Рибару и Гпроашкпј клисури; 
-црква Дамила у Тиснишкпј клисури; 
-„Пшелиои крщ“ у Лазници. 
-Хпмпљска пптајница хидрплпщки сппменик прирпде прве категприје. Налази се у Жагубикшпј 
кптлини, на југпистпшним падинама Хпмпљских планина, на брду Мала Щкљпва. Издигнута је 
9 м изнад решнпг кприта, на 412 мнв 
-Прераст Самар - гепмпрфплпщки прирпдни сппменик у дплини реке Прераста, на делу где је 
река усешена у крешоашким стенама 
-Специјални резерват прирпде „Клисура Псанишке реке“ - клисура дуга пкп 1.5 км и дубпка 
пкп 250 м, између узвищеоа Великп брдп и Велика Щетаћa у Псаници 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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2. ПБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ПД ППСЕБНПГ ЗНАШАЈА 
- КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Ппд елементарним неппгпдама, у смислу Закпна п ванредним ситуацијама, се ппдразумева 

дпгађај хидрпметепрплпщкпг, геплпщкпг или биплпщкпг ппрекла, прпузрпкпван делпваоем 
прирпдних сила, кап щтп су: земљптрес, ппплава, бујица, плуја, јаке кище, атмпсферска пражоеоа, 
град, суща, пдрпоаваое или клизаое земљищта, снежни нанпси и лавине, екстремне температуре 
ваздуха, нагпмилаваое леда на впдптпцима, епидемија заразних бплести, епидемија стпшних 
заразних бплести, ппјава щтетпшина, кап и друге прирпдне ппјаве већих размера кпје мпгу угрпзити 
здравље и живпт људи или прпузрпкпвати материјалне щтете већег пбима. 

Међутим, псим елементарних неппгпда, кпје су се дещавале на прпстпру ппщтине, мпжемп 
пшекивати и друге врсте ппаснпсти, кап щтп су, на пример, ппаснпсти пд технишкп-технплпщких 
несрећа; ппаснпсти пд већих сапбраћајних несрећа уз присуствп ппасних материја; ппаснпсти пд 
терпристишкпг делпваоа и сл. 

Имајући у виду ппјаву мпгућих ппаснпсти, а да би се сагледале мпгуће ппследице пп 
станпвнищтвп и материјална дпбра и живптну средину, неппхпднп је утврдити кпји су тп пбјекти и 
друга инфрастрктура на теритприји ппщтине пд ппсебнпг знашаја за нпрмалан живпт и рад. 

Када је у питаоу теритприја ппщтине, у критишну инфраструктуру се мпгу убрпјити: 
 1)Електрпенергетска инфраструктура 
2)Телекпмуникаципна инфраструктура 
3)Сапбраћајна инфраструктура 
4)Здравствена и спцијална защтита 
5)Впдппривредна инфраструктура 
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм 
7)Складищта ппасних материја и деппније 
8)Пргани државне управе и лпкалне сампуправе 
9)Хитне службе 
10.Пстали пбјекти пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва 

 
 
2.1. Електрпенергетска инфраструктура 
 
Електрпенергетску структуру шине: снабдеваое струјпм, снабдеваое нафтпм и нафтиним дериватима, 

снабдеваое тешним нафтним гаспм и снабдеваое гаспм.  
У данащое време пва структура је битан шинилац свих пблика прпизвпдое и живпта. 

 
 

 
2.1.1. Електрпенергетски впдпви, далекпвпди и трафпстанице 
 
Прпизвпдопм електришне енергије на теритприји ппщтине Жагубица не бави се ниједан 

правни субјекат.         
Дистрибуцијпм електришне енергије  на теритприји ппщтине Жагубица бави се    ПД 

„ЈУГПИСТПК“ д.п.п. НИЩ, Пгранак „Електрптимпк“ Зајешар, Ппгпн Бпр, Ппслпвница Жагубица, путем 
система за пренпс електришне енергије, пднпснп прекп дистрибутивнпг електрпенергетскпг система, 
где се убрајају:: 

-далекпвпдна и сппјна ппља 110 kV 
-сабирнице 110 kV 
-трансфпрматпре 110/(35,20,10) kV  са припадајућим трафпппљима и трафпстаницама 
-мрежа средоег наппна (35,20.10 kV) и 
-мрежа нискпг наппна. 
 
Теритприју ппщтине Жагубица пресецају следећи далекпвпди: 
-далекпвпд  110 кV  извпд Бпр ( пд Бпра дп Жагубице); 
-далекпвпд  35 кV извпд Петрпвац ( пд Петрпвца дп Жагубице); 
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-далекпвпд  10 kV кроз општински центар са 8 извода, и то: 
     1. извпд Лазница (пд Т.С. 35/10 kV „Јеленац“  дп Лазнице, Ваља Маре, Пграде, 

Дубащнице,Бигара, Брезе, Селищта, Милатпвца и Вукпвца);  
     2. извпд Жагубица (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Жагубице); 
     3. извпд Рибаре (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Сувпг Дпла,Трщке,Изварице,Јпщанишке 

задруге и  Рибара); 
     4. извпд Каменица(пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“    дп Каменице,Црепане и Милатпвац ппља); 
     5. извпд Сиге (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Сига,Миланпвца и Крупаје); 
     6. извпд Креппљин (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“  дп Креппљина ,Врао 1 и 2,Брезнице и 

Фарме пилића); 
     7. извпд Псаница(пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“   дп Враоа 1 и 2,Псанице и Јпщанице ); 
     8. извпд Рудник (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“     дп Рудника Јасенпвац ) 
 
Пренпсна мрежа је прикљушена на следеће трафпстанице: 
-ТС 110/35 kV ''Жагубица'' крајње снаге 2x20 MVA, са прикључним 110 kV и 35 kV 

далеководима на далеководе  према Бору и Петровцу (110 kV и 35 kV); 

-ТС 35/10 kV „ Крепољин“; 

-ТС 35/10 kV „Јеленац“; 

-ТС 35/10 kV ''Крст''; 

-ТС 35/10 kV ''Француске бараке''; 

-ТС 35/10 kV ''Бусовата''  

-101 ТС 10/0,4 kV 
 
2.1.2. Снабдеваое гаспм 
На теритприји ппщтине Жагубица нема складищта гаса већег капацитета пдакле би впдила 

гаспвпдна мрежа према пптрпщашима; нема никаквпг гаспвпда (магистрални, развпдни); нема мернп-
регулаципних гаспвпдних станица; не ппстпји даљинскп грејаое грађана на гас. 

 За сада су евидентиране 2 гасне станице, у склппу БС Жагубица и БС Креппљин, са укупнп пкп 
25 тпна гаса. 

Пве гасне станице су лпциране делпм у насељенпм месту, ппред  сапбраћајнице, такп да је 
мпгућ акцидент са знашајним ппследицама. 

 
2.1.3. Снабдеваое нафтиним дериватима 
 
Снабдеваое нафтиним дериватима се на теритприји ппщтине пдвија прекп бензинских 

станица кпјих има 4 са укупнпм кплишинпм бензина пкп  424 тпне и нафте пкп 500 тпна.  
Станице за снабдевање горивом су лоциране у општинском центру(Жагубица, Јована 

Шербановића бб) и дуж коридора државних путева у зонама насеља Осаница, Јошаница и Крепољин и 
углавном поседују по једно точионо место. Локација главне бензинске станице у Жагубици је оцењена 
као неповољна. 

Сви пбјекти за снабдеваое гаспм и нафтиним дериватима (бензинске и гасне станице)су у 
категприји пбјеката са ппасним материјама и сврстани су у 2. категприју ппаснпсти пд ппжара.  

 
2.2.Телекпмуникаципна инфраструктура 
 
Телекпмуникације представљају свакп емитпваое, пренпс и пријем ппрука (гпвпр, звук, текст, 

слика или ппдаци) у виду сигнала кприщћеоем жишних, радип, пптишких или других 
електрпмагнетних система,  па су птуда  битан шинилац у пбласти защтите и спасаваоа станпвнищтва и 
материјалних дпбара пд елементарних неппгпда и других несрећа, али и сами телекпмуникаципни 
системи, пднпснп мреже,  мпгу бити угрпжени елементарним неппгпдама и другим несрећама, щтп 
мпже представљати птежавајућу пкплнпст у пперативним фазама защтите и спасаваоа станпвнищтва 
и материјалних дпбара. 

На теритприји ппщтине функципнищу следећи кпмуникаципни системи: 
1.Kласишни кпмуникаципни систем  - фиксна телефпнија шији је пператер Телекпм са 

телефпнскпм централпм у Жагубици; 
2.Мпбилна телефпнија шији су пператери Телекпм, Теленпр и ВИП; 
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3.радип-телефпнија 
4.радип станице, 
5.ТВ станице-каблпвска телевизија  
6.Интернет 
 

 
2.3. Сапбраћајна инфраструктура  
 
Путна мрежа задпвпљавајућег квалитета је услпв за кприщћеое теритприје и оених ресурса.  
Путну мрежу сагледавамп у складу са Уредбпм п категпризацији државних путева пд 

28.11.2013.гпдине, дакле, према знашају. Таквпј путнпј мрежи дпдајемп : 
-ппщтинске путеве (раније – лпкалне); 
-улице; 
-некатегприсане путеве (раније – летое путеве). 
Генералнп ппсматранп, стаое путне мреже је незадпвпљавајуће из следећих разлпга: 
-асфалтни прекриваш кплпвпзних трака је у јакп лпщем стаоу; 
-щирина кплпвпза не пбезбеђује сигурнп мимпилажеое и претицаое впзила, ппсебнп пних 

кпја су у услужним категпријама; 
-кривине су такп рещене да у оима није безбеднп функципнисаое за теретни и аутпбуски 

сапбраћај; 
Ппщтина Жагубица удаљена је пд Бепграда 170 км. Жагубица је пд Петрпвца удаљена 46 км , 

пд Бпра 46 км, Мајданпека 46 км и Деспптпвца 60 км. Сви путни правци су регипнални. 
Главни сапбраћајни кпридпр јесте Држ.пут II А реда бр.161 Ппжаревац – Петрпвац – Жагубица 

- Бпр у дужини пд 52,12 км. Пд Жагубице впди јпщ један Држ.пут II А реда бр.164 (Жагубица – Лазница 
– Јасикпвп - Мајданпек) кпји је лпщијег квалитета. Иста кпнстатација важи и за Држ.пут II А реда  бр. 
186 (Креппљин - Деспптпвац). 

 Лпкалнпм мрежпм путева су сва села ппвезана на теритприји ппщтине, али је пна у дпста 
лпщем стаоу јер се нередпвнп пдржава. 

Према Кушеву ппстпји щумски пут Милатпвац  - Букпвска кпји нема асфалтну ппдлпгу. 
 Пд некатегприсаних путева треба ппсебнп издвпјити пут Жагубица  - Бук - Бељаница, имајући 

у виду пптенцијалну важнпст Бељанице у туристишкпм ппгледу.  
Укупна дужина путева на теритприји ппщтине изнпси  204 км, пд шега савременпм кплпвпзу 

припада 154 км пута. Магистралним путевима припада свега  14 км,  регипналним  88 км, дпк је 
најдужа лпкална путна мрежа са 102км. 

Ппщтина није ппвезана железнишкпм мрежпм, нити ппстпји развијен ваздущни сапбраћај. 
 
Мпстпви 
На државним путевима II A реда има укупнп 17 мпстпва, пд шега на правцу Петрпвац-

Жагубица-Бпр има укупнп 10 мпстпва и тп на следећим впдптпкпвима: Главишки пптпк, Креппљинска 
река, Псанишка река,Адујевски пптпк, Јпщанишка река, Вукпвашка река, Љуткпвашки пптпк, Велика 
река, Жабар и Мала река. 

На правцу Жагубица – Мајданпек има 2 мпста, и тп на впдптпцима: Жабар и Ваља Првуљаска. 
На правцу Креппљин – Деспптпвац има 5 мпстпва, и тп на впдптпцима: Млава, Крупаја (2 у 

насељу  Сиге)Крупајски пптпк и  Црвени пптпк. 
На три наведена правца има укупнп 17 мпстпва са укупнпм дужинпм  пкп 760 метара. 
На ппщтинским путевима има укупнп 22 мпста, шија укупна дужина изнпси пкп 840 метара. 
Дакле, на теритприји ппщтине Жагубица (не рашунајући прппусте) ппстпји укупнп 39 мпстпва 

са укупнпм дужинпм пд пкп 1.600 метара, щтп се види у следећпј табели. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

 
ПРЕГЛЕД ПУТЕВА И МПСТПВА 

НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ ЖАГУБИЦА 
 

р/б Врста пута 
према знашају 

Брпј 
пута 

Путни  правац Дуж.пута 
на терит. 
Ппщтине 

мпстпви 

Брпј  Дужина (м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Држ.пут II А реда 161 Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 52,12 10 640 

2 Држ.пут II А реда 164 Жагубица – Мајданпек 20,60 2 30 

3 Држ.пут II А реда 186 Креппљин – Деспптпвац 16,97 5 90 

4 Ппщтински пут  Жагубица – Лазница (раније рег.бр.104) 16,90 1 40 

5 Ппщтински пут  Креппљин – Изварица (раније 
рег.бр.105) 

12,46 2 90 

6 Ппщтински пут  Држ.пут – Суви Дп 3,61 1 40 

7 Ппщтински пут  Суви Дп – Изварица 4,22 1 40 

8 Ппщтински пут  Држ.пут – Изварица 1,05 1 60 

9 Ппщтински пут  Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 1,42 2 150 

10 Ппщтински пут  Рибаре – Гпроа мала 1,01 -  

11 Ппщтински пут  Селищте – Лазница 2,58 -  

12 Ппщтински пут  Селищте – Милатпвац 3,38 1 30 

13 Ппщтински пут  Држ.пут – Милатпвац 4,64 2 100 

14 Ппщтински пут  Држ.пут – Вукпвац 3,51 -  

15 Ппщтински пут  Држ.пут – Јпщаница 5,53 4 40 

16 Ппщтински пут  Држ.пут – Псаница 2,71 1 30 

17 Ппщтински пут  Држ.пут – Брезница 2,20 5 180 

18 Ппщтински пут  Креппљин – Медвеђица –Близнак 12,15 1 40 

19 Ппщтински пут  Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 3,03 -  

20 Улице (град)      

21 Некатегприс. 
Путеви 

     

       

У К У П Н П ( без улица и некатегприсаних путева) 179,09 39 1.600 

 
 

2.3.1. Аутпбуске станице 
 

На теритприји ппщтине ппстпји једна аутпбуска станица кпја се налази у Жагубици, Хпмпљска 1, тел. 
643-164 . 
На правцима превпза путника у међуградскпм и лпкалнпм сапбраћају ппстпје стајалищта. 
Према насељима на већим надмпрским висинама ппстпји птежан превпз путника, а зими је превпз у 
прекиду.  
 
2.4. Здравствена и спцијална защтита 
 

Здравственпм защтитпм станпвнищтва на теритприји ппщтине се бави здравствена устанпва 
Дпм здравља,  а спцијалнпм защтитпм станпвнищтва се бави спцијална устанпва, Центар за спцијални 
рад. 

Здравственпм защтитпм живптиоа се бави Ветеринарска станица. 
 

2. 4.1. Примарна здравствена защтита станпвнищтва 
 

Примарна здравствена защтита станпвнищтва се пдвија крпз делатнпст Дпма здравља. али и 
крпз приватну праксу у пбласти здравства на теритприји ппщтине. 
 У вези са пвим треба наппменути да, ппред  друщтвене бриге п здравственпј защтити станпвнищтва 
на нивпу ппщтине, ппсебну пбавезу имају и ппслпдавци према заппсленима када је у питаоу 
пбезбеђеое здравствене защтите заппслених. 
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2.4.1.1. ДПМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА,ул. Никпле Пащића 22, 12320 Жагубица 

ППВРЩИНА  УСТАНПВЕ: 2482 м2. 
 

Дпм здравља се, кап здравствена устанпва, бави здравственпм делатнпщћу на примарнпм 
нивпу и у тпј пблати пбавља следеће ппслпве: 
-защтита и унапређеое здравља, спрешаваое и ранп пткриваое бплести, лешеое, рехабилитација 
бплесних и ппвређених,  
-превентивна здравствена защтита групација станпвнищтва излпжених ппвећанпм ризику пбпљеваоа 
и псталих станпвника, у складу са ппсебним прпгрампм превентивне здравствене защтите, 
 -здравственп васпитаое и саветпваое за пшуваое и унапређеое здравља,  
-спрешаваое, ранп пткриваое и кпнтрпла малигних бплести,  
-спрешаваое, пткриваое и лешеое бплести уста и зуба,  
-патрпнажне ппсете, лешеое и рехабилитација у кући,  
-спрешаваое и ранп пткриваое бплести, здравствену негу и рехабилитацију за лица смещтена у 
устанпве спцијалнпг стараоа,  
-прехпспитална хитна медицинска ппмпћ и санитетски превпз,  
-рехабилитацију деце и пмладине са сметоама у телеснпм и дущевнпм развпју,  
-защтитуа менталнпг здравља,  
-палијативнп збриоаваое, 
- друге ппслпве утврђене закпнпм 

 У пбављаоу свпје делатнпсти, Дпм здравља: прати здравственп стаое станпвнищтва у 
пбласти за кпју је пснпван и  предузима и предлаже мере за оегпвп унапређеое; прати и спрпвпди 
ппступке превенције, дијагнпстике, лешеое и рехабилитацију; пбезбеђује услпве за сталнп струшнп 
усаврщаваое свпјих заппслених; спрпвпди прпграме здравствене защтите; спрпвпди мере ради 
спрешаваоа нежељених кпмпликација и ппследица при пружаоу здравствене защтите,кап и мере 
ппщте сигурнпсти за време бправка грађана у здравственим устанпвама и пбезбеђује сталну кпнтрплу 
пвих мера; прганизује и спрпвпди мере сталнпг унапређеоа квалитета струшнпг рада; прганизује и 
спрпвпди мере у слушају елементарних и другух већих неппгпда и ванредних прилика; прганизује, 
пднпснп пбезбеђује мере за птклаоаое,пднпснп унищтаваое медицинскпг птпада, у складу са 
закпнпм; прганизује и спрпвпди унутращоу прпверу квалитета струшнпг рада и др. У складу са 
закпнпм. 
 
БРПЈ ПБЈЕКАТА:  
-Дпм здравља Жагубица (матишна зграда у Жагубици  три пбјекта укупнп  1220м2 ),  
-Здравствена станица Креппљин, два пбјекта, укупнп 445 м2,  
-Здравствена станица Лазница, 1 пбјекат 256 м2,  
-Здравствена станица Псаница 1пбјекат 172 м2, 
- амбуланта Суви Дп 1 пбјекат 172м2,  
-амбуланта Миланпвац 1 пбјекат 45м2 и   
-амбуланта Вукпвац(ппгпн за третман медицинскпг птпада) 1 пбјекат 172м2. 
КАДАР:  
-20 лекара:    
-1 спец. ургентне медицине,  
-1 спец. гинекплпгије,  
-3 спец. педијатрије,  
-1 спец. пнеумпфтизиплпгије,  
-1 спец. пфталмплпгије,  
-1 спец. радиплпгије,  
-2 спец. ппщте медицине, 
- 1 спец. дешје превентивне стпматплпгије,  
-1 стпматплпг, 
- 6  дпктпра медицине, 
- 2 лекара на специјализацији(1 на специјализацији за гинекплпга и 1 за ппщту медицину). 
-55 медицинских технишара,  
-1 здравствени сарадник,  
-5 немедицинских  административних радника, 
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- 10 немедицинских технишких/ппмпћних радника.   
Збпг ппвећанпг пбима ппслпва на пдређенп време заппсленп је и финансирају се из 

сппствених средстава 2 медицинска технишара и 5 немедицинских технишких/ппмпћних радника. 
 

ПРГАНИЗАЦИЈА ДПМА ЗДРАВЉА:  
Примарна здравствена защтита.  
Службе:  
-Служба за здравствену защтиту пдраслпг станпвнищтва са службпм кућнпг лешеоа и неге и хитне 
медицинске ппмпћи, 
- Служба за здравствену защтиту деце и пмладине, 
- Служба за здравствену защтиту жена,  
-Служба за радиплпщку дијагнпстику,  
-Служба за лабпратпријску дијагнпстику,  
-Ппливалентна патрпнажна служба,   
-Специјалистишкп-кпнсултативна служба пфталмплпгије и пнеумпфтизиплпгије, Служба за 
хемпдијализу,  
-Служба за стпматплпщку здравствену защтиту,  
-Служба здравствене статистике,  
-Служба за ппщте,правне и перспналне ппслпве, 
- Служба за екпнпмскп-финансијске ппслпве,  
-Служба за технишке и друге слишне ппслпве.  
 
ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ :  
-Здравствена станица Лазница удаљена 5км пд седищта устанпве,  
-Здравствена станица Псаница удаљена 18 км  
-Здравствена станица Креппљин удаљена 22 км. 
 
 ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ : 
-Амбуланта Суви Дп удаљена 5 килпметара пд седищта,  
-Амбуланта Миланпвац 33 килпметара  
-Амбуланта Вукпвац удаљена 8 килпметара пд седищта  кпја служи за третман медицинскпг птпада. 
 

Један пд најважнијих ппказатеља здравственпг стаоа станпвнищтва јесте пбпљеваое или 
мпрбидитет. Сигурни ппдаци п стаоу пбпљеваоа станпвнищтва се мпгу видети кпд дела 
станпвнищтва кпје кпристи здравствену защтиту (регистрпвани мпрбидитет). 

Према Анализи здравственпг стаоа станпвнищтва Бранишевскпг пкруга ЗЗЈЗ Ппжаревац на 
теритприји ппщтине Жагубица стппа наталитета је пкп 4,63, дпк је стппа мпрталитета шетири пута већа, 
пкп 18,52, щтп указује на брзу депппулацију теритприје ппщтине. 

Впдећи узрпци смрти кпд станпвнищтва, према МКБ-10 класификацији, јесу бплести система 
за крвптпк(57,4%)са стпппм пд 1043,2 на 100.000 станпвника; затим тумпри (17%) са стпппм пд 309,4; 
затим бплести система за дисаое (6%) са стпппм пд 108,9 и тд. 

За теритприју ппщтине Жагубица регистрпване су неке пд најшещћих група бплести 
станпвнищтва: 

1.Бплести система за дисаое 
2.Бплести система за вареое 
3.Бплести система крвптпка 
4.Бплести мпкраћнп-пплнпг система 
5.Ппвреде, трпваоа и ппследице делпваоа сппљних фактпра 
 Најшещће заразне бплести су стрептнпкпкни фарингитис, тпнзилитис и грип.   
Када су у питаоу хрпнишне незаразне бплести, упшен је ппраст пбпљеваоа пд малигних 

бплести. 
У сарадои са епидемиплпщкпм службпм Завпда за јавнп здравље у Ппжаревцу  Дпм здравља 

у Жагубици, према утврђеним планпвима, спрпвпди пбавезну имунизацију станпвнищтва (прптив 
дешје парализе, ТБЦ, мпрбила, хемпфилуса, парптита, рубепле, дифтерије, тетануса, пертусиса и 
хепатитиса Б). 
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Ппред наведенпг, треба истаћи да на теритприји ппщтине, у пквиру санитарнпг и 
ветеринарскп-санитарнпг надзпра , раде инспектпри са републишкпг нивпа, щтп дппринпси вищем 
нивпу здравственпг пбезбеђеоа теритприје ппщтине. 

Свим пбјектима здравствене защтите прете исте ппаснпсти пд елементарних неппгпда и 
других несрећа кап и псталпј инфраструктури (земљптрес,  епидемија, ппжар, технишкп-технплпщка 
несрећа у суседству и сл), али се специфишнпст здравствене защтите пгледа у тпме щтп при наступу 
неке пд елементарних неппгпда, у ситуацији када је угрпженп станпвнищтвп, треба да испуоава свпју 
функцију здравствене защтите спасавајући и збриоавајући истпвременп и свпје људствп и 
материјална дпбра. 
ПДГПВПРНП ЛИЦЕ:Директпр Дпма здравља Жагубица др Весна Стпјилпвић, спец. ургентне медицине, 
ул. Никпле Пащића 22, Жагубица, тел.: 012/643-140 и 643-144 ( приватна адреса Јпщаница бб, тел. 062 
8095297) 

2.4.1.2.. ПРИВАТНА ЛЕКАРСКА ПРАКСА:   

Примарна здравствена защтита,  

-Приватна прдинација ппщте медицине, власник др Љиљана Илић, ул. Цара Лазара 5   , Креппљин, 
тел. 064 3349336 

2.4.1.3.АППТЕКЕ:  

-Здравствена устанпва Апптека  Ппжаревац, ул. Мпще Пијаде 4,12000 Ппжаревац, 012/523-126, – ПЈ 
Апптека „Врелп“ Жагубица. пдгпвпрнп лице Бпјана Миљкпвић, дипл.фармацеут  ул. Краља Милана 12, 
Жагубица тел. 012/7643-130  
-апптека у ЗС Креппљин, 
-апптека у ЗС Лазници  
-апптека у матишнпј згради Дпма здравља Жагубица) 
ПРИВАТНЕ АППТЕКЕ:  
-Апптека Щеки-Тилиа, ул. Никпле Пащића 1,  Жагубица, тел. 012/7643-030 Власник:Драгища 
Милпщевић, ул.Српских Владара 304,12300 Петрпвац на Млави, 012/332-082 
-Апптека Щеки Тилиа, ул. Цара Лазара 7, 12316 Креппљин. Власник:Драгища Милпщевић, ул.Српских 
Владара 304,12300 Петрпвац на Млави, 012/332-082 
 

2.4.2.Ветеринарска защтита 
 
На теритприји ппщтине Жагхубица, регистрпвана је једна ветеринарска станица ВС ДПП 

„Хпмпље-Вет“ Жагубица, Хпмпљска 51, 12320 Жагубица.Телефпн: 012/7643-120 
Брпј заппслених ветеринара 6, брпј ветеринарских технишара 3. 
Власник Депнишарскп друщтвп - 6 сувласника, пвлаћщенп лице: Др вет. мед. Зпран Илић, Цара Лазара 
2/6 12316 Креппљин, тел: 069/3088830. 

У саставу ВС ДПП „Хпмпље-Вет“ Жагубица, регистрпване су две ветеринарске амбуланте и тп:  
1) Ветеринарска амбуланта „Хпмпље-Вет“ Жагубица, адреса Хпмпљска 51, 12320 Жагубица, тел. 

012/7643-120 
2) Ветеринарска амбуланта „Хпмпље-Вет“ Креппљин, адреса Цара Лазара 3, 12316 Креппљин, тел 

012/7642-212 
На теритприји ппщтине Жагубица, регистрпване су 2 ветеринсрске апптеке кпје се налазе у  

саставу напред наведених ветеринарских амбуланти: 
1) Ветеринарска апптека у саставу – ветеринарске амбуланте „Хпмпље-Вет“ Жагубица, тел. 012/7643-120, 

Хпмпљска 51, 12320 Жагубица 
2) Ветеринарска апптека у саставу – ветеринарске амбуланте „ Хпмпље – Вет“ Креппљин, тел. 012/7642-

212, Цара Лазара 3, 12316 Креппљин 
Пдгпвпрнп лице Др вет.мед. Зпран Илић, адреса Цара Лазара 2/6, 12316 Креппљин,  
Тел. 069/3088830 
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2.4.3. Спцијална защтита 
 
Спцијална защтита станпвнищтва се пбавља прекп  Међуппщтинскпг центра  за спцијални рад  

шије је седищте у Пеотрпвцу на Млави, Улица српских владара бр.284, тел.331-473, а кпји има 
Пдељеое у Жагубици, ул, Хпмпљсака бб,12320 Жагубица, тел. 012/7643-313. Пдгпвпрнп лице Дпбрила 
Пауљевић, Суви Дп,бб, тел.060 3543566.  
Брпј заппслених  је 5. 
 Брпј лица на спцијалнпм збриоаваоу изнпси  436. 

Пружаоем услуга спцијалне защтите и другим активнпстима  пстварују се циљеви спцијалне 
защтите на теритприји ппщтине такп щтп  се: 

-пбезбеђује минимална материјална сигурнпст и независнпст ппрпдице и ппјединца; 
- пбезбеђује дпступнпст услуга и пствариваое права у спцијалнпј защтити; 
-пшувају се и унапређују ппрпдишни пднпси; 
-унапређује се ппрпдишна и међугенерацијска сплидарнпст; 
-благпвременп спрешава злпстављаое, занемариваое или експлпатација лишнпсти, пднпснп – 

да би се птклпниле  оихпве евентуалне ппследице. 
Пбављаое делатнпсти Центра за спцијални рад  уређенп је Закпнпм п спцијалнпј защтити 

(Сл.гл. РС бр.24/11) и Правилникпм п прганизацији, нпрмативима и стандардима рада центра за 
спцијални рад (Сл.гл.РС бр.52/08; 37/10; 39/11; 1/12). 

Из прпписа п спцијалнпј защтити прпистише да сваки ппјединац и ппрпдица, кпјима је 
неппхпдна друщтвена ппмпћ и ппдрщка ради савладаваоа спцијалних и живптних тещкпћа и 
ствараоа услпва за задпвпљеое пснпвних живптних пптреба, имају правп на спцијалнму защтиту. 

У Центру за спцијални рад пстварују се закпнпм п спцијалнпј защтити утврђена права и 
пбезбеђује се пружаое услуга спцијалне защтите, кап и неппхпдна материјална ппдрщка. 

Центар за спцијални рад пдлушује п пствариваоу права кприсника утврђених закпнпм, кап и п 
кприщћеоу услуга спцијалне защтите  кпје пбезбеђује Република или Ппщтина   и врщи друге ппслпве 
у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима п спцијалнпј защтити. Из тих разлпга Центар за спцијални 
рад ушествује у ппслпвима планираоа и развпја спцијалне защтите на теритприји ппщтине.  

Центар за спцијални рад, Радна јединица Жагубица, тренутнп заппщљава  2 радника. 
 
2.5. Впдппривредна инфраструктура 
 

Впдппривредну инфраструктуру шине: впда, впднп земљищте, припбалнп земљищте и впдни 
пбјекти на оима. 

Впде представљају прирпднп бпгатствп и пне су свпјина Републике Србије. 
Впде и впднп земљищте у јавнпј свпјини су нептуђивп јавнп впднп дпбрп. 
Све ппврщинске впде се деле, према критеријумима кпје је утврдила Влада РС, на впде 1.реда 

и на впде 2.реда. 
 

2.5.1.Решни тпкпви 
 

Млава 
 
Три шетвртине теритприје ппщтине захвата слив реке Млаве кпја је впдптпк 1.реда; Теше крпз 

Жагубишку кптлину, Рибарску клисуру, Креппљинскп-крупајску кптлину и Гпроашку клисуру, па даље 
према Стигу и Дунаву. 

Дужина тпка Млаве изнпси 45,38 км, а ппврщина слива пкп 700 км2  
Прпсешан гпдищои прптицај реке Млаве  у Жагубици изнпси 1,71 м3/секунди. У прплеће, 

накпн птапаоа снега и интензивних кища, у априлу, прпсешан прптицај изнпси 4,68 м3/секунди, а у 
јесен, у септембру, тај прптицај изнпси једва 0,7 м3/секунди. 

Псим крпз Жагубицу, решнп кпритп реке је нерегулисанп и неуређенп. 
На теритприји ппщтине Жагубица прекп впдптпка Млаве изграђенп је 9 мпстпва. 
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Десне притпке реке Млаве: 
1.Тисница, кпја настаје пд Мале Тиснице и Грпздишевпг пптпка у рејпну Велике главице, 

југпистпшнп пд Жагубице, на надмпрскпј висини пд 640 метара. У Млаву се улива низвпднп пд Врела 
Млаве за пкп 300 метара (исппд грпбља) ; има уређен впдпк у захвату насеља Жагубица у дужини пд 
700 метара 

2.Река Жабар настаје пд пптпка југпистпшнп пд насеља Лазница .Прекп впдптпка су 2 мпста: 1 
на лпкалнпм путу за Лазницу и 1 на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 

3.Каменишка река настаје у рејпну села Лазница (крпз кпје прптише) пд два пптпка кпји 
дпвлаше впду из рејпна Здравша (југпистпк Хпмпља). У Млаву се улива у рејпну Каменице, 
северпзападнп пд Жагубице. На впдптпку Каменишке реке су три мпста. 

4.Велика река настаје у рејпну Вртаци, истпшнп пд лпкалнпг пута за Милатпвац, спајаоем 
Милатпвашке реке и Црне реке на даљини пд пкп 3 км пд ущћа у Млаву. 

Милатпвашка река настаје у рејпну између Медведа и Бељевине (јужни пгранци Хпмпљских 
планина 

Прптише крпз Милатпвац, а у Милатпвцу на пвпм впдптпку је један мпст. 
Црна река настаје у рејпну Дугашки рт  
Лева притпка Црне реке је Ваља Мпри кпји настаје у рејпну Строак  
Велика река улива се у Млаву у рејпну Трщкпг ппља на надмпрскпј висини пд 280 метара. На 

пвпм впдптпку су два мпста: 
5.Вукпвашка река настаје пд некпликп пптпка у рејпну Каменитпг рта (јужна страна Хпмпља) 

На пвпм впдптпку је један мпст на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 
6.Јпщанишка река настаје у рејпну села Јпщаница спајаоем Леве реке и Десне реке на 

надмпрскпј висини пд 300 метара.Улива се у Млаву у рејпну насеља Изварица  
Лева река настаје у рејпну Краку курматури  
Десна река настаје у рејпну Бащинац  
7.Адујевски пптпк настаје у рејпну Српске куларе .Улива се у Млаву у рејпну насеља Изварице 

На пвпм впдптпку се налази прппуст на путу за Петрпвац и Деспптпвац. 
8.Псанишка река настаје на јужним падинама Строака спајаоем Враоскпг пптпка и Ваља 

Строаку; улива се у Млаву у рејпну између Спкплских стена и Златпвба Прптише крпз насеље Псаница, 
а на свпм впдптпку има мпст на путу за Петрпвац. 

9.Креппљинска река настаје на јужним падинама Великпг Враоа .У Млаву се улива у рејпну 
Креппљинскпг ппља  

Прптише крпз насеље Креппљин. На оенпм впдптпку су 3 мпста: 2 у Креппљину и 1 на путу 
Креппљин – Деспптпвац. 
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10.Брезнишка река настаје у рејпну Краку Стаое .Улива се у Млаву у рејпну Кпзјег грба 
.Прптише крпз насеље Брезницу. 

Прекп оенпг впдптпка је мпст на путу за Петрпвац. 
 
Леве притпке реке Млаве: 
1.Велики пптпк кпји настаје у рејпну Заседа. Улива се у Млаву у рејпну Клисуре         

2.Јасенпвашки пптпк настаје у рејпну Јасенпвца.Улива се у Млаву у рејпну Парлпзи  
3.Сувпдплска река настаје у рејпну Сувпг дпла; улива се у Млаву у рејпну Кленпвца  

4.Изваришка река настаје једним делпм са Изваришкпг врела, југпистпшнп пд Изварице, а другим 
делпм пд крака Сувпдплске реке. Улива се у Млаву севернп пд села Изварица  

5.Крупаја настаје пд Крупајскпг врела  и Црвене реке Прптише крпз насеља Миланпвац и Сиге; 
на впдптпку 3 мпста. 1 у Миланпвцу и 2 у насељу Сиге. 

6.Медведишка река настаје пд пптпка у рејпну Медведица. Улива се у Млаву у ппднпжју 
Јасенпвашкпг брда . 

7.Дубпшица настаје спајаоем Малпг Кленпвика (рејпн Густпг рта) и Великпг Кленпвика (рејпн 
Бељин рт) .Улива се у Млаву у ппднпжју Капрареца Пстали впдптпкпви су ирелевантни за пву прпцену. 

 
2.5.2.Врела 

Једна пд карактеристика теритприје ппщтине Жагубица јесте ппстпјаое врела, 
најиздащнијих извпра впде. 

1.Врелп Млаве, или Жагубишкп врелп, на надмпрскпј висини пд 312 метара, налази се на 
југпистпшнпм пбпду градскпг насеља Жагубице. Унутращоа ппврщина врела изнпси 655м2, а испитана 
дубина 82 метра.Температура впде се креће пд  9 – 11 степени Целзијуса. Врелп је стављенп ппд 
защтиту државе кап хидрплпщки прирпдни сппменик. 

2.Врелп Белпсавац представља лпкалнп извприщте впде за пиће за Жагубицу и Суви Дп. 
3.Крупајскп врелп на надмпрскпј висини пд 220 метара у рејпну насеља Миланпвац јесте у 

категприји кращких врела са температурпм впде пд 9 -11 степени Целзијуса. 
4.Сувпдплскп врелп 
5.Изваришкп врелп 
6.Врелп Мала Тисница 
7.Врелп Лппущоа 
8.Врелп Кпмненске реке 
9.Врелп Баоица 
 
2.5.3.Термални извпри: 
 
1.Термални извпр „Баоа“, кпји се састпји пд 2 извпра. Впда је намеоена за купаое, али и за 

пдређену врсту терапије; 
2.Термални извпр „Крупаја“ са температурпм впде пд 26 степени Целзијуса; издащнпст му је 

дп 10 литара/секунди 
3.Термални извпр „Тпплик“ кпд крупајскпг врела, са издащнпщћу пд 9-18 литара/секунди и 

температурпм впде пд 26 степени 
Хидрпграфска мрежа на теритприји ппщтине Жагубица 
 
2.5. 4. Вещташке акумулације 
 
На теритприји ппщтине  нема вещташких впдених акмулација 
 
2.5.5. Ппдземне впде 
 
Ппдзмне впде нису карактеристишна ппјава на теритприји ппщтине, какп збпг кпфигурације 

терена, такп и збпг састава земљищта. 
 
2.5.6. Изграђени системи  активне и пасивне защтите на впдптпцима првпг реда 
 

Нису изграђени 
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2.5.7. Защтита пд унутращоих впда 
 

Ппјава унутращоих впда је карактеристишна за прплећни перипд гпдине, али није уједнп и 
карактеристика теритприје ппщтине; краткптрајна је и не угрпжава щтићене вреднпсти у знашајнијпј 
мери, па птуда не ппстпји изграђена каналска мрежа, већ се ппдземне впде прирпдним путем пдвпде 
ппстпјећим впдптпкпвима кап прирпдним рецепијентима. 

 
2.5.8. Пбјекти впдпснабдеваоа 
 

Впдпснабдеваое је један пд најбитнијих услпва за живпт и рад те се впдпснабдеваоу 
ппсвећује ппсебна пажоа. Сваки ппремећај впдпснабдеваоа, настап услед билп кпг узрпка, има 
негативне ппследице пп станпвнищтвп са вище аспеката. 

Ппд пбјектима впдпснабдеваоа се ппдразумевају: 
-впдпизвприщта (регипналнп и лпкална впдпизвприщта) 
-ппстрпјеоа за прераду-прешищћаваое впде 
-сабирни резервпари за впду 
-впдпвпдна мрежа 
-кппани и бущени бунари 
-каптаже за сепске впдпвпде 
 

 
Врелп Млаве 

 
Нпсилац впдпснабдеваоа станпвнищтва впдпм за пиће је ЈКП "Белпсавац" у Жагубици, 

Хпмпљска 62, тел. 641-720; 643-417; ПЛ Срђан Кпјадинпвић. 
ЈКП "Белпсавац" се бави сакупљаоем, прешищћаваоем и дистрибуцијпм впде за пиће; 

уређеоем и пдржаваоем насеља и прпстпра - екплпгијпм. 
Впдпснабдеваое се пбавља са лпкалних извприщта, међу кпјима је најппзнатије "Белпсавац", 

карстнп врелп, са 67 литара у секунди. 
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 Снабдеваое впдпм за пиће пбавља се у 16 насеља ппщтине. 
 Насеље Милатпвац нема прганизпванп впдпснабдеваое, већ се врщи сампсталнп, крпз 

издвпјене впдпвпдне системе за ппјединашна дпмаћинства или групе дпмаћинстава, из сппствених 
кппаних бунара, са ппстпјећих маоих извпра и каптажа или израдпм бущених бунара, а насеље Липе 
је практишнп угащенп – нeма мещтана са сталним бправкпм. 

     У препсталих 16 насеља впдпснабдеваое је рещенп крпз два впдпвпдна система 
"Белпсавац" и "Крупајскп врелп" и крпз систем сампсталних впдпвпдних система, пднпснп сеских 
впдпвпда. 

     Впдпвпдни систем "Белпсавац" служи за впдпснабдеваое насеља Жагубица и Суви Дп и 
оиме газдује и управља ЈКП "Белпсавац".Впдпм се снабдева са истпименпг извприщта, пдакле се впда 
препумпава директнп у впдпвпдну мрежу наведена два насеља и резервпар у Жагубици (Батаљпнскп 
брдп) запремине V=160м3. Урађен је елабпрат п резервама впде и прибављенп експлпатаципнп 
правп за захватаое впде са извприщта.Ппстпји впдна и упптребна дпзвпла.Дужина впдпвпдне мреже 
је пкп 44 км (азбест и пплиетилен). 

     Впдпвпдни систем "Крупајскп врелп" пбухвата насеља  Сиге, Миланпвац, Крупаја и 
Близнак. Настап је пбједиоаваоем 4 ппјединашна сепска впдпвпда, рекпнструкцијпм и дпградопм, 
пднпснп увпђеоем нпвпг извприщта - бунара на Крупајскпм врелу, пдакле се впда пптискује у 
заједнишки резервпар "Бељаница" запремине V=75м3,дужина цевпвпда је 444м,Ф 125 (пплиетилен) , 
а затим гравитаципнп дппрема дп насеља Миланпвац и Сиге, на једну страну,дужина цевпвпда је 
3630м,Ф 90 (пплиетилен) пднпснп дп насеља Крупаја на другу страну,дужина цевпвпда је 2038м,Ф 
140 (пплиетилен).  

Из нпвпг резервпара "Крупаја" запремине V=2x25=50 м3 впда се једним делпм дистрибуира 
дп пптрпщаша у насељу Крупаја, а другим делпм пптискује системпм пумпи дп насеља Близнак - 
пднпснп дп резервпара "Хилендар" запремине V=25м3 .У целпм систему дпграђен је неппхпдни 
резервпар „Кравља глава“ запремине V=10м3 и магистрални цевпвпди,пд резервпара „Крупаја“ дп 
резервпара „Кравља глава“ у дужини пд 1794м,Ф75 и Ф50 (пплиетилен),пд резервпара „Кравља 
глава“ дп резервпара "Хилендар" у дужини пд 1020м,Ф75 (пплиетилен) и пд резервпара "Хилендар" 
дп ппстпјећих резервпара „Селищте“ и „Бела река“ у дужини пд 1934м,Ф75,Ф63 и Ф50 (пплиетилен)  
дпк су ппстпјећа развпдна мрежа, ппстпјећа извприщта и резервпари задржани и уклппљени у систем. 

Ппстпјећи резервпари имају следеће запремине: Сиге V=60м3, Миланпвац V=60м3, Крупаја 
V=70м3 и ппстпјећи резервпари у насељу Близнак: „Селищте“ V=25м3  и „Бела река“ V=70м3. 

     Ппстпјећа развпдна мрежа има следеће дужине: Сиге пкп 4700м (пплиетилен и 
азбест),Миланпвац пкп 3900м (пплиетилен),Крупаја пкп 3700м (пплиетилен) и Близнак пкп 6200м 
(пплиетилен). 

     Пдржаваое пвпг система ппверенп је ЈКП "Белпсавац".  
     Систем за впдпснабдеваое насеља Креппљин, настап је дпградопм и рекпнструкцијпм 

ппстпјећег сепскпг впдпвпда. Рекпнструисан је впдпзахват и гравитаципни дистрибутивни цевпвпд дп 
ппстпјећег резервпара "Студенац" запремине V=80м3 и „Врао“ запремине V=80м3 , изграђен је нпви 
резервпар "Венац" запремине V=2x100=200м3 на другпм крају насеља и рекпнструисан главни 
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дистрибутивни цевпвпд пд резервпара “Студенац” дп резервпара “Венац” – замеоене су азбестне 
цеви и ппбпљщанп управљаое впдпвпдпм. 

Ппстпјећа развпдна мрежа има дужину пкп 17500м (пплиетилен). 
     Пвим впдпвпдним системпм газдује и управља МЗ Креппљин. 
     За засепк Равнищте у пквиру насеља Креппљин изграђен је засебни впдпвпдни систем кпји 

се састпји пд бунара - црпне станице, резервпара „Измида“ запремине V=60м3, пптиснпг цевпвпда и 
дистрибутивне развпдне мреже у дужини пд 3510м, Ф40,Ф50,Ф63 и Ф75 (пплиетилен). 

     Пвим впдпвпдпм газдује МЗ Креппљин, управља ЈКП "Белпсавац".  
     Впдпвпдни систем Лазница настап је дпградопм ппстпјећег сепкпг впдпвпда у пвпм 

насељу, увпђеоем нпвих извприщта и ппделпм на две висинске зпне. 
Впда са бунара "Каменица" пптискује се дп резервпара - црпне станице "Ваља Мика". У исти 

резервпар дппрема се и впда са истпименпг извприщта у неппсреднпј близини, и даље се према 
пптреби впда пптискује у резервпар "Лазница" запремине V=200м3, кпји служи за снабдеваое вище 
зпне, пднпснп дп прекидне кпмпре из кпје се впда дппрема у нижу зпну. Впда из старих ппстпјећих 
каптажа и резервпара „Ваља Маре“ запремине V=80м3 дппрема се дп прекидне кпмпре, пднпснп 
такпђе дп дпое зпне насеља. 

Ппстпјећа развпдна мрежа има дужину пкп 36500м (пплиетилен). 
     Системпм газдује МЗ Лазница, а пдржава га ЈКП "Белпсавац" Жагубица пп угпвпру.  
     Впдпвпд Селищте настап дпградопм ппстпјећег сепскпг  впдпвпда, увпђеоем нпвпг 

извприщта "Ваља Мпри",где је изграђена каптажа и нещтп ниже и ближе насељу резервпар 
запремине V=40м3 са црпнпм станицпм, где се впда пптискује у ппстпјећи резервпар запремине 
V=25м3   и  даље дистрибуира дп пптрпщаша. 

Ппстпјећа развпдна мрежа има дужину пкп 4750м (пплиетилен). 
     Впдпвпдпм газдује МЗ Селищте, а управља ЈКП Белпсавац пп угпвпру.  
     Сепски впдпвпди насеља Рибаре и Изварица, пд кпјих сваки ппјединашнп садржи сппствену 

каптажу, резервпар и развпдну мрежу (впдпвпд Рибаре садржи и прекидну кпмпру - ппдељен је на 
две висинске зпне). 

Ппстпјећа развпдна мрежа у Рибару има дужину пкп 6500м (пплиетилен). 
Ппстпјећа развпдна мрежа у Изварици има дужину пкп 3800м (пплиетилен). 
Ппстпјећи резервпар  у Рибару је запремине V=70м3. 
Ппстпјећи резервпар у Изварици је запремине V=60м3. 
Збпг недпвпљне кплишине впде на ппстпјећим извприщтима, дпграђени су увпђеоем нпвпг 

заједнишкпг извприщта "Шуданпвац" пдакле се впда нпвпизграђеним пптисним цевпвпдима пптискује 
дп резервпара Рибаре и резервпара Изварица. 

Дужина дпграђенпг система за пва два насеља изнпси 2154м, Ф40,Ф63,Ф75 и Ф90 
(пплиетилен). 

     Впдпвпдима газдују МЗ,а пдржава га ЈКП "Белпсавац".  
     Впдпвпд насеља Вукпвац је сампстални сепски впдпвпд, има сппственп извприщте - 

каптажу (или вище извприщта), резервпар и развпдну мрежу. 
Дужина впдпвпдне мреже је пкп 7500м (пплиетилен) и резервпар запремине  V=60м3. 
     Впдпвпдпм газдује МЗ тпг насеља. 
     Впдпвпд насеља Псаница је сампстални сепски впдпвпд, има сппственп извприщте - 

каптажу и развпдну мрежу. 
Дужина впдпвпдне мреже је пкп 10000м (пплиетилен) и нема резервпар већ самп каптажу у 

клисури Псанишке реке. 
    Впдпвпдпм газдује МЗ тпг насеља. 
     Впдпвпд насеља Јпщаница је сампстални сепски впдпвпд, има сппственп извприщте - 

каптажу (или вище извприщта), резервпар и развпдну мрежу. 
Дужина впдпвпдне мреже је пкп 7600м (пплиетилен) и резервпар запремине  V=60м3. 
     Впдпвпдпм газдује МЗ тпг насеља.  
     Урађен је Генерални прпјекат впдпснабдеваоа насеља ппщтине Жагубица (пд стране ВП 

"Велика Мправа" Бепград, 2006. гпдине кап и дппуна пвпг прпјекта пд стране РГФ Бепград- департман 
за хидрпгеплпгију, кпји дају смернице п тпме какп рещити прпблеме у впдпснабдеваоу, мпгућнпсти и 
капацитете извприщта, нашин груписаоа и пбједиоаваоа у впдпвпдне системе и сл). 

     Са циљем да се превазиђу прпблеми у впдпснабдеваоу вище насеља тзв. Гпрое реке, 
пднпснп насеља Жагубица, Суви Дп, Изварица, Рибаре, Псаница, Јпщаница, Вукпвац, Милатпвац, 
Селищте и Лазница, заппшете су активнпсти на изради прпјекта рекпнструкције и дпградое 
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впдпвпднпг система "Белпсавац", кпјим се планира прпщиреое система кпји тренутнп пбухвата 
насеља Жагубица и Суви Дп и на сва пстала ппбрпјана насеља, пднпснп пбједиоаваое ппстпјећег 
впдпвпднпг система "Белпсавац" са впдпвпдним системима насеља Рибаре - Изварица, Лазница, 
Селищте, Вукпвац, Јпщаница и Псаница, кап и дпградоа впдпвпднпг система за насеље Милатпвац, 
кап делпвима-ппдсистемима будућег, јединственпг, впдпвпднпг система "Белпсавац". 

     Тиме ће се пмпгућити пбезбеђиваое дпдатних, недпстајућих кплишина впде са извприщта 
"Белпсавац" у Жагубици и ппстизаое веће сигурнпсти у впдпснабдеваоу, за сва ппбрпјана насеља, 
имајући у виду издащнпст и квалитет впде на ппменутпм извприщту, задржавајући при тпме сва 
ппстпјећа извприщта кпја имају впду пдгпварајућег квалитета за впдпснабдеваое. 

     Пбједиоаваое вище независних система ппдразумева дпградоу - изградоу нпвих пбјеката, 
кап щтп су резервпари, дистрибутивне мреже и пбјекти, али и рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката - 
резервпара, црпних станица, дистрибутивних мрежа (нпр. замена азбестних цевпвпда) и сл. 

     Пвај прпјекат ппдразумева и пзакпоеое ппстпјећих пбјеката ппбрпјаних сепских насеља 
(гепдетскп снимаое и израда елабпрата, рещаваое импвинских питаоа, израда извещтаја п 
затешенпм стаоу и др. ).Пзакпоеое је заппшетп и на препсталим сепским впдпвпдима и делпвима 
ппстпјећих система и планира се заврщетак пвпг прпцеса у рпку пд 6 месеци. 

     Истпвременп спрпвпде се активнпсти на припреми пдгпварајуће дпкументације за 
прибављаое впдних и упптребних дпзвпла за системе на кпјима је изврщена рекпнструкција. 

 
 
2.5.9. Канализаципна мрежа 
 
Канализаципна мрежа делимишнп  ппстпји у три насеља ппщтине Жагубица: Жагубица, 

Лазница и Креппљин. 
Препстала насеља ппщтине Жагубица, за сада, немају канализаципну мрежу.  
 
Дужина канализаципне мреже у насељу Жагубица изнпси пкп: 6.138,00 м фекална и 1.457,00 

м кищна. 
Дужина канализаципне мреже у насељу Лазница изнпси пкп: 4.375,00 м фекална и 405,00 м 

кищна. 
Дужина канализаципне мреже у насељу Креппљин изнпси пкп: 934,00 м фекална и 515,00 м 

кищна. 
             Систем за прешищћаваое птпадних впда је у фази изградое на лпкацији Жабар у 

насељу Жагубица. 
Тренутнп је на системе впдпснабдеваоа прикљушенп 2.666 дпмаћинстава 

На теритприји ппщтине ппстпји пдређен брпј шесми и извпра. Тп су мпгући алтернативни 
извпри впде за пиће ппд услпвпм да је та впда хемијски и бактеријплпщки исправна, щтп се мпже 
знати путем шестих кпнтрпла прекп Завпда за јавнп здравље у Ппжаревцу. 
Истпвременп треба имати у виду да станпвнищтвп кпје се бави ппљппривреднпм прпизвпдопм 
перманентнп кпристи хемијска средства у ппљппривреди, щтп је пптенцијална ппаснпст пп 
впдпснабдеваое, и тп не самп сепских насеља, већ и сампг града Жагубице. 

Задоих гпдина је услед виспких температура и прекпмерне и нераципналне пптрпщое 
впде дплазилп дп ппремећаја у впдпснабдеваоу станпвнищтва у свим насељима на теритприји 
ппщтине Жагубица. Дп изражених прпблема у впдпснабдеваоу нарпшитп је дплазилп у перипду јули-
пктпбар у насељима на већим надмпрским висинама. 

Међутим, генералнп ппсматранп,  впдпснабдеваое не угрпжавају самп перипди суще или 
нека друга елементарна неппгпда, већ и неадекватан пднпс према ппстпјећим и пптенцијалним 
извприщтима питке впде, щтп се пгледа крпз следеће: 

-некпнтрплисана упптеба пестицида и вещташких ђубрива у ппљппривреди; 
-ствараое дивљих деппнија ппред извпра и впдптпкпва; 
- неппстпјаое ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда и усмераваое птпадних впда 

према впдптпкпвима; 
-претвараое бунара у септишке јаме; 
-неппстпјаое или неппщтпваое санитарних зпна защтите извприщта впде за пиће збпг 

шега дплази дп прпмена физишких, хемијских, бактериплпщких и биплпщких пспбина впде, 
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-неадекватнп физишкп-технишкп пбезбеђеое извприщта впде и сабирних резервпара за 
впду кпјима је мпгућ слпбпдан приступ. 

Сви сепски впдпвпди су ппд сталним надзпрпм и кпнтрплпм Завпда за јавнп здравље у 
Ппжаревцу, щтп ппдразумева узпркпваое, хемијску и бактериплпщку анализу и хигијенскп-санитарни 
надзпр у сарадои са санитарнпм инспекцијпм. 
 

 

Сувпдплскп врелп 

 

Крупајскп врелп 
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У слушају хаварије на систему впдпснабдеваоа мпгуће је рестриктивнп впдпснабдеваое 
са других карстних врела уз ангажпваое капацитета за превпз питке впде. Ппсебан прпблем би настап 
акп би дпщлп дп пптребе да се снабдеваое и дистрибуција впде за пиће врщи цистернама, јер град 
не распплаже адекватнпм цистернпм за дпвпз и дистрибуцију впде за пиће. 

У сепским насељима  снабдеваое впдпм се врщи  и из кппаних бунара, са  шесама и 
прирпдних извпра, при шему су ппсебнп интересантни пни бунари и прирпдни извпри кпји нису 
пресущиали у сущним перипдима. 

Карактеристишни и битни пбјекти впдпснабдеваоа са аспекта мпгуће угрпженпсти пд 
елементарних неппгпда, али и других ппаснпсти јесу: 

1. Извприщта впде (карстна врела, рени бунари, артещки бунари, бунари, каптаже, 
извпри); 

2. Ппстрпјеоа за припрему впде за пиће; 
3. Сабирни резервпари у кпје се пптискује захваћена впда где се пбавља хлприсаое впде и 

пдакле се впда пптискује у впдпвпдну мрежу; 
4.Главни цевпвпди пд извприщта дп сабирних резервпара; 
5.Дистрибутивна впдпвпдна мрежа. 
Међу наведеним пбјектима, са аспекта мпгућих ппаснпсти и са аспекта мпгућих 

ппследица, најпсетљивија су извприщта впде и сабирни резервпари. 
Треба имати у виду да је впда кап саставни деп исхране станпвнищтва кпнстантнп 

излпжена и другим ппаснпстима, а тп су: 
-инфилтрација птпадних људских и живптиоских материја, 
-прпдираое вещташких ђубрива и пестицида, 
-прпдираое впда са неуређених деппнија, 
-прпдираое птпадних впда индустрија,прпдираое впда из канализације (при шему има 

ппјава да су бунари претвпрени у септишке јаме) 
 
2.6. Снабдеваое станпвнищтва хранпм 
 

Један пд најважнијих задатака у ванреднпј ситуацији, па и пнда када пна не ппстпји, јесте 
снабдеваое станпвнищтва хранпм. Тај задатак ппстаје припритетан акп је старпсна структура 
станпвнищтва неппвпљна и јпщ акп је прехрамбена индустрија на теритприји ппщтине наразвијена. 

Прехрамбена индустрија пбухвата некпликп грана кпји се баве разлишитим делатнпстима: 
-Млинскп-пекарска индустрија 
-Кпндитпрска индустрија 
-Индустрија за прераду и прпизвпдоу уља 
-Индустрија за прераду впћа и ппврћа 
-Млекарска индустрија 
-Индустрија за кпнзервираое рибе 
-Меснппрерађивашка индустрија и 
-Индустрија алкпхплних пића 

 

У пснпви снабдеваоа станпвнищтва хранпм у највећем пбиму стпји ппљппривреда пвпга краја и 
тргпвина, при шему знашајну улпгу имају пекаре, хладоаше и силпси маоег капацитета у приватнпм 
власнищтву. 

 
ПИЈАЦЕ: 
-Зелена пијаца Жагубица – управља ЈКП Белпсавац Жагубица тел. 012/643-417 
-Зелена пијаца Креппљин – управља МЗ Гпроак Креппљин тел. 012/7642-208 
-Стпшна пијаца Жагубица – управља ЈКП Белпсавац Жагубица тел. 012/643-417 
-Стпшна пијаца Креппљин – управља МЗ Гпроак Креппљин тел. 012/7642-208 
 
МЛИНПВИ: 
-"Млин Ппппвић "-  селп Суви Дп, капацитет 800 кг/сат, вл. Дращкп Ппппвић, тел. 069/632-032 
-"Мпки Јунипр "– селп Лазница-Селищте, капацитет 600кг/сат, вл. Милпјкп Јеринић, тел. 060/0-649-
718 
-СЗР "Млинскп Пекарска"- адреса  Креппљин-Сиге, капацитет 600кг/сат, вл. Слпбпдан Кпларевић, тел. 
062/641-330 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D1%83_%D1%83%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%9B%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%9B%D0%B0
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ПЕКАРЕ: 
-СЗР Млинскп Пекарска-  Креппљин-Сиге, капацитет 50 хлеба/сат, вл. Слпбпдан Кпларевић, тел. 
062/641-330 
-Пекара "Браћа Миленкпвић"-  Креппљин, капацитет 70 хлеба/сат, вл. Владан Миленкпвић, тел. 
063/10-433-43 
-"Клас Елез"- адреса Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 80 хлеба/сат, вл. Марпщи 
Елез, тел. 061/643-75-35 
-СЗР "Пане Пека"- Креппљин-Миланпвац, капацитет 60 хлеба/сат, вл. Зпран Јпванпвић, тел. 012/641-
160 
-СЗР "Манигпс"- адреса Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 60 хлеба/сат, вл. Слађана 
Марканпвић, тел. 063/77-17-467 
 
МАГАЦИНИ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 250т, вл. Слађан Милпјкпвић, тел. 063/8-111-
279 
- ДПП Бепхпм лине- Вукпвац-, капацитет 1000м², вл.Милисав Бранкпвић 
 тел.012/645-059 
 
ХЛАДОАШЕ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 50т, вл. Слађан Милпјкпвић, тел. 063/8-111-
279 
-СЗТР „Дражен“ –  Јпщаница, капацитет  240 кубика, вл. Стевић Гпран, тел. 012/645-711 
-Нпвица –  Јпщаница, капацитет 50т, вл. Нпвица Пбрадпвић, тел. 012/645-151  
 
МЕСАРЕ: 
-Месара "Врелп Прпдукт"- Щетпое-  Креппљин, власник Игпр Милпрадпвић,  
тел. 062/96-12-099 
-Месара "Паца"- адреса Царице Милице 12320 Жагубица, власник Златкп Павлпвић, 
 тел. 060/4257-227 
-Месара „Мики“- адреса Краља Милана 12320 Жагубица, власник Милан Лазаревић,  
тел. 062/190-655-55 
 
МЛЕКАРА: 
-Млекара ДПП „МЗ Хпмпљка“,  Вукпвац-Изварица, капацитет 5000л млека на дан, власник Миле 
Живкпвић, тел. 012/645-154 
 
ФАРМЕ: 
-Ппљппривреднп газдинствп Ненад  Петрпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац, вл. Ненад  Петрпвић, 
тел. 062/827-8339 
-Ппљппривреднп газдинствп Бпбан Симепнпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац, вл. Бпбан 
Симепнпвић, тел. 069/164-1004 
-Ппљппривреднп газдинствп Денис Баланпвић, 12317 Псаница, вл. Денис Баланпвић,  
тел. 060/3-888-365 
-Фарма пваца и кпза „Бела Река“, адреса 12316 Креппљин-Близнак, тренутнп гаје 500 кпза и 800 
пваце, щеф фарме Милан Грпзданпвић, тел. 063/193-3711 
 
РИБОАЦИ: 
-Рибоак Белпсавац, адреса Хпмпљска 62. 12320 Жагубица , капцитет 12т гпдищое  управља ЈКП 
Белпсавац Жагубица тел. 012/643-417, тел. рибоака 012/643-596 
-РМ „Млава“ пастрмски рибоак Жагубица,  Цара Дущана 27. 12320 Жагубица, капацитет 120т. 
прпизвпдоа гпдищое пд 60-80 т., вл.РМ СТУБИЦА кпју заступа директпр Пливера Илић ,тел.рибоака 
012/643-125. 
- Ппљппривреднп газдинствп Ненад Петрпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа  4т 
гпдищое  вл. Ненад Петрпвић, тел. 062/827-8339 
- Ппљппривреднп газдинствп Мпмшилп Петрпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа 3,5 
гпдищое,  вл. Мпмшилп Петрпвић, тел. 012/641-043 



 

43 
 

 
 
 

2.6.1. Ппљппривреда 
 

Ппљппривреда спада у примарни сектпр привреде јер пбухвата биљну и стпшарску 
прпизвпдоу, щумарствп, лпв и рибплпв и с оима ппвезане услужне делатнпсти. 

 Две пснпвне гране ппљппривреде на теритприји ппщтине су земљпрадоа и стпшарствп.  
Ппд ппљппривреднпм прпизвпдопм се ппдразумева прпцес прпизвпдое биљних и 

стпшарских прпизвпда, узгајаое риба, пшела, гајеое пешурака, пужева, прпизвпдоа зашинскпг и 
лекпвитпг биља и др. кпја се пбавља на ппљппривреднпм земљищту. 

У ппљппривредна земљищта, тј. пна земљищта кпја у складу са свпјим прирпдним и                  
екпнпмским услпвима мпгу да се кпристе за ппљппривредну прпизвпдоу, спадају    
оиве, впћоаци, винпгради, рибоаци, пащоаци и др.                                                                                                                                   

На ппљппривреду је мпгуће гледати кап на издржаваое земљпрадопм, пднпснп прпизвпдоу 
тек дпвпљнп хране да се задпвпље пптребе земљпрадника Истп такп, мпгуће је ппсматрати је 
кап кпмерцијалну ппљппривреду, а кпја се састпји у стицаоу нпвшане дпбити пбрађиваоем земље у 
сврху принпса летине, кпмерцијални узгпј дпмаћих живптиоа или и једнп и другп. 

Имајући у виду да се две трећине станпвнищтва бави ппљппривредпм на две трећине 
теритприје ппщтине мпже се закљушити да је ппљппривреда најважнија и најзаступљенија грана 
привреде и да је пд ппсебнпг знашаја за исхрану станпвнищтва. 

Данащоу ппљппривреду прати: 
-навпдоаваое и пдвпдоаваое; 
-ппљппривредна хемија (пестициди, ђубрива и др) 
-ппљппривредна механизација 
-складищтеое ппљппривредних прпизвпда 
-пбрада, пакпваое и прпмет ппљппривредних прпизвпда  
Навпдоаваое представља хидрптехнишку меру за ппбпљщаое физишких пспбина земљищта 

дпдаваоем впде, какп би се ппстигла пптимална влага за време вегетације и такп ппстигап пптималан 
принпс. Навпдоаваое се спрпвпди тпкпм једнпг дела вегетације или тпкпм целпг вегетацијскпг 
перипда. Ппстпје три метпде навпдоаваоа: ппврщинскп, ппдземнп и кищеое (прпщаваое). 

Систем „кап пп кап“ ради пп принципу равнпмернпг и сппрпг навпдоаваое кпрена биљака. 
Пвај систем има вище преднпсти у пднпсу на навпдоаваое распрскивашима. Впда је ефикаснп 
искприщћена, ппщтп се дпдаје самп тамп где је пптребна, у неппсредну близину кпрена биљке. 

Навпдоаваое ппљппривреднпг земљищта се прганизује у приватнпј режији ппљппривредних 
прпизвпђаша, јер не ппстпје прганизпвани системи за навпдоаваое. 

Пдвпдоаваое ппљппривреднпг земљищта у припбаљу Млаве се врщи изграђеним пдвпдним 
каналима из перипда кпмасације земљищта, али су пдвпдни канали запущтени у мери да у 
пптпунпсти не испуоавају планирану функцију. 

Ппљппривредна хемија је знашајан фактпр у функципнисаоу ппљппривреде кап привредне 
гране. Пвде се, пре свега, мисли на упптребу пестицида и вещташких ђубрива. 

Пестициди су прпизвпди хемијскпг или биплпщкпг ппрекла кпји су намеоени защтити 
екпнпмски знашајних биљака и живптиоа пд кпрпва, бплести, щтетних инсеката, гриоа и других  

Пбрадивих ппљппривредних ппврщина је све маое из већ наведних разлпга кпји се пднпсе на 
депппулацију теритприје и слаба улагаоа у ппљппривреду тамп где је рељеф ппдеснији, па се такп 
ппјављује све вище ливада и пащоака. Нещтп другашија ситуација је у захвату реке Млаве на  где је 
ппљппривреда нещтп интензивнија. 

Пд укупнпг брпја дпмаћинстава (4.290) гптпвп 75% (3155) се  пслаоа на ппљппривреду, при 
шему се кпристи 18893 хектара, щтп је пкп 25% пд укупне теритприје ппщтине.Акп се узме у пбзир 
претппставка да пранице и бащте шине пснпву пбезбеђеоа исхране станпвнищтва, пнда се дплази дп 
ппдатка да се праницама и бащтама бави 2985 дпмаћинстава или 69% пд укупнпг брпја дпмаћинстава 
на 6956 хектара, щтп је свега 9,15% пд укупне ппврщине теритприје ппщтине. 

Пви ппдаци најбпље ппказују да ппщтина Жагубица ппдлеже наглпј депппулацији; да има 
велики брпј старашких дпмаћинстава и да ппстпје слаба улагаоа у ппљппривреду. 

Статистишки ппдаци из ппписа ппљппривреде 2012.гпдине најбпље пдсликавају стаое у 
ппљппривреди на теритприји ппщтине Жагубица  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9B%D1%9A%D0%B0%D0%BA_(%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ribnjak
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Vlaga
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%9A%D0%B5
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2,6.1.1. Распплпживп земљищте ппљппривредних газдинстава 
 Р а с п п л п ж и в п    з е м љ и щ т е 

Укупн
п  
ПГ 

 
ПГ 

 
ха 
% 

Ппљппривреднп земљищте Щумскп Псталп земљищте 

Кприщћенп  Некприщћенп  земљищте   Р и б о а ц и 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

ПГ Ха 
% 

3156 3155 34774 
45,75 

3145 
 

18893 
24,85 

1113 4448 
5,85% 

2708 10104 
13,29% 

3125 1329 
1,74% 

3 1,8 
0,002% 

 
2.6.1.2. Прптивградна защтита 

У   перипду пд 15. априла дп 15.пктпбра на теритприји ппщтине функципнище прптивградна 
пдбрана кпја је у надлежнпсти Радарскпг центра Петрпвац. 

Са ппјавпм западнпг ветра, дплази дп ппјаве града кпји нанпси щтету у пбласти 
ппљппривреде, пре свега збпг тпга щтп су прптивградне станице принуђене на изузетну раципналну 
пптрпщоу прптивградних ракета, кпје се, збпг недпстатка материјалних средстава, набављају у 
недпвпљним кплишинама. 
На теритприји ппщтине ппстпји 7 активних прптивградних станица.  
 
2.6.1.3. Преглед сетвене структуре на теритприји ппщтине 
 
Пранице и бащте 
 
 
ПГ 

 
 
Укупнп 

Пранице и бащте 

Жита Маху-
нарке 

Крпм-
пир 

Щећ. 
репа 

Инд. 
биље 

Ппврће 
Бпстан 
јагпде 

Цвеће 
и укр. 
биље 

Крмнп 
биље 

Пстали 
усеви 

Угари 

2985 6956 4014 3 43 32 28 0 27 39 2 94 

 

Ппврщине ппд житима и махунаркама  
 
ПГ 

 
Укупнп  

Жита у хектарима  
ПГ 

 
Укупнп  

Махунарке у хектарим 
Пщени 
ца  

Раж  Јешам  Пвас  Куку 
руз  

Пст. 
жита 

Гращак Пасуљ  Псталп  

2826 4014 1101 2 108 96 2673 34 48 3 1 3 0 

 
 Ппврщине ппд крмним биљем 
ПГ Укупнп  К р м н п   б и љ е      у   ха 

Мещавина 
трава 

Кукуруз 
за 
силажу 

детелина луцерка Пстале 
крмне 
леминул. 

Псталп 
биље 
кпје се 
жаое 

Стпшна 
репа 

Псталп 
крмнп 
биље 

2040 2739 926 84 698 1005 26 0 0 0 

 
 Ппврщине ппд индустријским биљем 
ПГ Укупнп  И н д у с т р и ј с к п     б и љ е      у   ха 

Дуван  Хмељ  Уљана 
репица 

Уљана  
тиква 

Сунцпкрет  Спја  Псталп 
уљанп 
биље 

Биље 
за тек 
стилна 
вл. 

Лекпвитп 
и арпм. 
биље 

Псталп 
инд.биље 

16 32 29 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

 
 
2.6.1.4. Навпдоаваое 
 
1. Навпдоаванп земљищте према категприји кприщћеоа 

Навпдо.земљ. Праниц и бащте Впћоаци Винпгради Ливаде и пащо. 0стали засади 

ПГ ха ПГ ха ПГ  ха ПГ  ха ПГ  ха   ха 
23 15 23 15 1  0 0  0 0  0 0  0 
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2. Нашин навпдоаваоа и главни извпри впде за навпдоаваое 

Нашин навпдоаваоа у % Извпр впде за навпдоаваое у % 

Ппврщински  Прпщаваоем  Кап пп 
 кап 

Ппдземна 
впда на 
газдинству 

Ппврщинска 
впда на 
газдинству 

Ппврщинска 
впда ван 
газдинства 

Впда из 
 впдпвпда 

Пстали  
извпри 

68,7 1,1 30,02 12,04 9,8 32,1 33,6 12,1 

 
 
2.6.1.5. Смещтајни капацитети 
 
1.Пбјекти за смещтај ппљппривредних прпизвпда и ппљппривредне ппреме у газдинству 
Кпщеви за кукуруз Амбари  Силпси  Хладоаше  За ппљппр.механиз. 

ПГ Брпј  капац ПГ Брпј  капац ПГ Брпј  капац ПГ Брпј  капац ПГ Брпј  капац 
1396 1426 28758 129 148 1620 1 1 20 - - - 897 997 42789 

 
2.6.1.6. Ппљппривредна механизација 
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3769 87 37 1800 616 1548 40 78 104 35 903 350 1934 999 105 

 
 
2.6.1.7. Стпшни фпнд 
 
Гпведа  Свиое  Пвце  Кпзе  Кпои  Кпкпщке  Ћурке  Патке  Гуске  Псталп  Кпщнице  
5967 10603 12707 1427 106 91849 457 631 235 411 5324 

 
 
Пбјекти за смещтај стпке у газдинству 
Пбјекти за смещтај 
гпведа 

Пбјекти за смещтај 
свиоа 

Пбјекти за смещтај 
кпкпщака нпсиља 

Пбјекти за смещтај пстале 
стпке (м²) 

ПГ Пбјекти Капац. ПГ Пбјекти Капац. ПГ Пбјекти Капац. ПГ Пбјекти Капац. 

2366 2605 16501 2210 2367 15203 1422 1442 47333 1192 1304 27784 

 
 
2.6.2.Преглед капацитета складищнпг прпстпра 

Када је у питаоу складищни прпстпр кјим распплаже ппщтина Жагубица, мпже се гпвприти п 
складищнпм прпстпру кпјима распплажу ппљппривредна газдинства и приватници из ташке 2.6. 
 
 
2.7. Складищта ппасних материја и деппније 
 

Ппд ппасним материјама се ппдразумевају материје кпје имају врлп тпксишна, пксидирајућа, 
експлпзивна, екптпксишна,  запаљива, сампзапаљива и друга свпјства ппасна пп живпт и здравље 
људи и живптну средину. 
На теритприји ппщтине нема правних субјеката кпји се баве прпизвпдопм ппасних материја, али неки 
правни субјекати у прпцесу прпизвпдое кпристе ппасне материје, или складищте ппасне материје, 
или трансппртују ппасне материје. 

Знашајнп је наппменути да  на теритприји ппщтине нема правних субјеката у категприји СЕВЕЗП 
ппстрпјеоа  

У категприју правних субјеката кпји кпристе ппасне материје у прпцесу прпизвпдое, или 
складищте, или трансппртују спадају бензинске станице кпје су истпвременп снабдевене са ТНГ: 

-„НИС петрпл“, Жагубица 
-„НИС петрпл“,Креппљин  
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Прпцеоује се да пве бензинске станице у ппдземним резервпарима држе укупнп бензин пкп 
60 тпна; Д-2 пкп 600 тпна и ТНГ пкп 20 м3. 

 
Деппнија 
 
Ппщтина нема екплпщки уређену деппнију. Тренутнп шврсти птпад се пдлаже на  деппнији 

Кпншилп, а вћи деп птпада , према угпвпру са ппщтинпм, пдвпзи кпмпанија АСА на регипналнп 
деппнију уЛаппву  

У вези тпга истпвременп треба указати на шиоеницу да не ппстпје деппније за ппсебне 
категприје птпада, кап щтп су: живптиоски птпад, медицински птпад, грађевински птпад и тд 

 
 
 
 
 

2.8. Пргани државне управе и лпкалне сампуправе  
 

Ппслпве из надлежнпсти ппщтине  пбављају следећи пргани:  
-председник ппщтине 
- Скупщтина ппщтине  
-Ппщтинскп веће  
-Ппщтинска управа  
-Правпбранилащтвп ппщтине 
У Прпцени ће бити реши п ппслпвима кпје пргани лпкалне сампуправе пбављају у складу са 

Закпнпм п ванредним ситуацијама 
 

1.Председник ппщтине  
 
1.1.Заменик председника ппщтине 
 

Ппред ппслпва кпје врщи у складу са закпнима председник ппщтине у пбласти ванредних 
ситуација врщи следеће ппслпве: 

-стара се п спрпвпђеоу Закпна и других прпписа из пбласти защтите и спасаваоа; 
-пбавља функцију кпманданта Ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације  
-у сарадои са нашелникпм щтаба предлаже ппстављеое псталих шланпва щтаба за ванредне 

ситуације; 
-дпнпси пдлуку п прпглащеоу ванредне ситуације на теритприји Ппщтине; 
-рукпвпди защтитпм и спасаваоем и наређује мере утврђене прпписима 
- прекп Ситуаципнпг центра усмерава и усклађује рад ппщтинских пргана и правних лица шији 

је Ппщтина псниваш  у циљу спрпвпђеоа мера защтите и спасаваоа;   
-предлаже Ппщтинскпм већу Прпцену угрпженпсти теритприје ппщтине пд елементарних 

неппгпда и других несрећа иПлан защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама  на усвајаое; 
-наређује фпрмираое, ппремаое и пбуку јединица цивилне защтите ппщте намене; 
-пстварује сарадоу са  Пкружним щтабпм за ванредне ситуације Бранишевскпг  пкруга  
-наређује евакуацију грађана, живптиоа, правних лица и материјалних дпбара са угрпженпг 

ппдрушја и прати тпк оихпвпг збриоаваоа,  
-наређује  мпбилизацију грађана, правних лица и материјалних дпбара  
-пдлушује п прганизпваоу превпза, смещтаја и исхране припадника јединица цивилне защтите 

ппщте намене и грађана кпји ушествују у защтити и спасаваоу станпвнищтва, живптиоа и 
материјалних дпбара  

-наређује  увпђеое дежурства у ппщтинским прганима и другим правним лицима у ванреднпј 
ситуацији; 

-пстварује сарадоу са суседним ппщтинама и оихпвим щтабпвима за ВС, Министарствпм 
унутращоих ппслпва и Впјскпм Србије,  

-разматра и пдлушује п другим питаоима из пбласти защтите и спасаваоа из свпје 
надлежнпсти и 
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-извещтава Скупщтину ппщтине п стаоу на терену и п предузетим активнпстима у ванреднпј 
ситуацији. 

 
2.Скупщтина ппщтине 

Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Скупщтина ппщтине у пбласти ванредних 
ситуација врщи следеће ппслпве: 

- дпнпси План и Прпграм развпја система защтите и спасаваоа на теритприји Ппщтине, у  
складу са Дугпрпшним планпм развпја защтите и спасаваоа  Републике Србије, 

- планира и утврђује извпре финансираоа за развпј, изградоу и изврщаваое задатака защтите 
и спасаваоа и развпј цивилне защтите и спрпвпђеое мера и задатака цивилне защтите на теритприји 
Ппщтине, 

- пбразује Ппщтински щтаб за ванредне ситуације; 
- разматра висину насталих щтета пд елементарних неппгпда и дпставља Влади Републике 

Србије захтеве за ппмпћ   
- пбразује Ситуаципни центар за пптребе лпкалне сампуправе, у складу са прпписима, 
- разматра извещтаје Председника Ппщтине п битним питаоима за защтиту и спасаваое 
 
3.Ппщтинскп веће 
 Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Ппщтинскп веће у пбласти ванредних ситуација 

врщи следеће ппслпве: 
-дпнпси  Прпцену угрпженпсти за теритприју Ппщтине, 
-дпнпси План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама, 
-пбразује Кпмисију за прпцену щтете настале пд елементарних неппгпда, 
- пдређује псппспбљена правна лица пд знашаја за защтиту и спасаваое 
-дпнпси пдлуке п накнади щтетенастале пд елементарних неппгпда и других несрећа, 
-прати реализацију превентивних мера защтите, 
-прекп Ситуаципнпг центра, прати стаое угрпженпсти на теритприји Ппщтине, предузима мере  

у циљу спрешаваоа настајаоа и елиминисаоа ванредне ситуације и п спрпведеним активнпстима 
пбавещтава Скупщтину ппщтине и   

-предлаже акта кпја дпнпси Скупщтина Ппщтине у циљу регулисаоа делпваоа у ванредним 
ситуацијама. 

 
4.Ппщтинска управа  

Ппред ппслпва кпје врщи у складу закпнима Ппщтинска управа у пбласти ванредних ситуација 
врщи следеће ппслпве: 

На шелу Ппщтинске управе је нашелник Ппщтинске управе, а пна има следеће прганизаципне 
јединице: 

1) Пдсек за ппщту управу, друщтвене делатнпсти и пбједиоену прпцедуру; 
2)Пдсек за бучет и трезпр 
 3) Пдсек за лпкални екпнпмски развпј, лпкалну ппреску администрацију и инспекцијске 

ппслпве. 
Ппщтинска управа: 
-врщи струшне, пперативне, планске и прганизаципне ппслпве за пптребе защтите и спасаваоа 

у ванредним ситуацијама  
-ушествује у изради Прпцене угрпженпсти теритприје Ппщтине ; 
-ушествује у изради  Плана защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Ппщтине; 
-ушествује у припремама и извпђеоу привременпг ппмераоа или евакуације станпвнищтва; 
-ушествује у припремама и спрпвпђеоу збриоаваоа настрадалпг станпвнищтва; 
-стара  се пкп пбезбеђеоа неппхпдних средстава за рад Ппщтинскпг щтаба за ванредне 

ситуације; 
-врщи ппслпве урбанистишких мера защтите и спасаваоа из свпје надлежнпсти; 
-набавља и прганизује пдржаваое средства за узбуоиваое на теритприји Ппщтине    и 

ушествује у изради студија шујнпсти  сирена за теритприју Ппщтине; 
-стара се п пбезбеђиваоу телекпмуникаципне и инфпрмаципне ппдрщке за пптребе защтите и 

спасаваоа; 
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-прганизује, развија и впди лишну и кплективну защтиту; 
-ушествује у прганизацији,фпрмираоу и ппремаоу јединице цивилне защтите ппщте намене; 
-пстварује сарадоу са прганизаципним јединицама Сектпра за ванредне ситуације  
 

5.Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп, 

Ппщтинскп јавнп правпбранилащтвп је ппсебан прган ппщтине кпји пбавља ппслпве правне 
защтите импвинских права и интереса ппщтине, а у ванредним ситуацијама разматра прпблематику 
везану за радну и материјалну пбавезу правних субјеката и грађана. 

 
 
6.Правни субјекти фпрмирани пдлукама Скупщтине ппщтине кап јавни правни субјекти 
 

Р.бр Назив правнпг субјекта Адреса Телефпн Пдгпвпрнп лице и тел 

1 Дпм здравља Жагубица 643-140 др Весна Стпјилпвић 643-144 

2 ЈКП "Белпсавац" Жагубица  Срђан Кпјадинпвић 

3 Технишка щкпла Хпмпљска 66 643-568 Email: tszagubica@ptt.rs 

4 КПЦ "Јпван Щербанпвић" Жагубица 643-207 Драган Зарић 

5 ПЩ "Јпван Щербанпвић" Креппљин   

6 ПЩ "Мпща Пијаде" Жагубица 643-190 Email: oszagubica@gmail.com 

7 ПЩ "Јпван Щербанпвић" Лазница   

8 Туристишка прганизација Жагубица 7643-657 Владан Лазић 

9     
 

 

 

 
 
 
 
2.9. ХИТНЕ СЛУЖБЕ   

 
-Пплицијска станица 
Пплицијска станица, Жагубица, Партизанска 2, тел.443-200 
 
-Ватрпгаснп-спасилашка јединица, Жагубица, 
 
-Служба хитне медицинске ппмпћи прганизпвана је у Дпму здравља   
 
2.10. ЦРВЕНИ КРСТ, Жагубица, Хпмпљска бб, тел.764-3847 је хуманитарна прганизација за 

пптребе нивпа ппщтине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:tszagubica@ptt.rs
mailto:oszagubica@gmail.com
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П П С Е Б Н И    Д Е П 
 
3.ИДЕНТИФИКАЦИЈА ППАСНПСТИ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

 
При изради Прпцене ималп се у виду да је теритприја ппщтине излпжена елементарним 

неппгпдама и другим несрећама у маопј или већпј мери. Међутим, из дпсадащоег искуства 
прпистеклпг из делпваоа елемнтарних неппгпда на прпстпру теритприје ппщтине, дпщлп се дп 
зкљушка да неке елементарне неппгпде мпгу представљати ппаснпст пп све щтићене вреднпсти 
(живпт и здравље људи; екпнпмију; екплпгију и друщтвену стабилнпст) и да тпкпм делпваоа мпгу 
нанети пзбиљне щтете кпје битнп пптерећују Бучет ппщтине; да неке елементарне неппгпде мпгу 
представљати ппаснпст пп деп щтићених вреднпсти (живпт и здравље људи и екпнпмију), а да неке 
елементарне неппгпде, иакп се шестп јављају, не представљају никакву или незнатну ппаснпст пп 
щтићене вреднпсти, пднпснп пптерећеое Бучета ппщтине. 

Ппсебна пажоа је ппсвећена идентификацији мпгућих ппаснпсти кпје мпгу наступити 
кпмбинпванп - истпвременп или накнаднп, пп принципу дпминп-ефекта, у виду мултиризика. 

 
Ппаснпсти кпје мпгу угрпзити све щтићене вредпсти  
1.Земљптрес 
2.Ппплава 
 
Ппаснпсти кпје мпгу угрпзити деп щтићених вреднпсти  
 
1.Ппжари на птвпренпм - щумски ппжари, ппљски ппжари 
2.Снег и снежни нанпси 
 
Ппјава пдрпна, клизищта и ерпзија спада у категприју присутних ппаснпсти. Међутим, на 

теритприји ппщтине нису евидентиране лпкације са ппјавпм клизищта, па се сматра да пве ппаснпсти 
нису таквпг интензитета и пбима ппследица кпји би битнп угрпжавап щтићене вреднпсти да би крпз 
ппсебан сценарип билп пбрађенп. Затп су клизищта, кап мпгућа ппаснпст, пбрађена крпз сценарип за 
земљптрес  и ппплаву кап нежељени дпгађај са најтежим ппследицама, јер и у стварнпсти земљптрес 
и ппплава на пвпм прпстпру мпже бити примарни узрпк ппкретаоа клизищта и ерпзије. 

 
Ппаснпсти кпје не угрпжавају щтићене вреднпсти у критишнпм пбиму 
 
1.Екстремне временске ппјаве: 
-велике кплишине падавина, 
-плујни ветар,  
-град, 
-тппли талас, 
-хладни талас, 
-суща, 
2.Недпстатак впде за пиће, 
3.Епидемије, 
4.Биљне бплести, 
5.Бплести живптиоа, 
6.Тхнишкп-технплпщке несреће. 
Прпценпм ће бити сагледане све врсте ппаснпсти, с тим щтп треба изврщити планираое 

защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама у пднпсу на прве две групе ппаснпсти. 
При разматраоу и класификпваоу ппаснпсти пп теритприју ппщтине ималп се у виду и тп да 

правни субјекти кпји имају власнищтвп и пбјекте на теритприји ппщтине, у складу са Закппм п 
ванредним ситуацијама, прпцеоују мпгуће ппаснпсти и планирају активнпсти у сушају настанка неке 
пд елементарних неппгпда или ванредне ситуације (Србијавпде, Електрппривреда, Предузеће за 
путеве, НИС, приватници). 

При сагледаваоу мпгућих материјалних щтета при наступу неке пд евидентираних ппаснпсти 
ималп се у виду да је прпјектпвани Бучет ппщтине за 2018.гпдину od  467.517,929 dinara. 
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3.1.ЗЕМЉПТРЕС 
 
 

Земљптрес је псцилпваое шестица тла изазванп прирпдним или вещташким узрпцима, щтп за 
ппследицу има пслпбађаое пгрпмне Земљине унутращое енергије. Земљптреси улазе у ред 
најстращнијих прирпдних катастрпфа кпје се дещавају на Земљи. 

Према нашину ппстанка земљптреси се деле на прирпдне и вещташке. 
Прирпдни земљптреси мпгу бити сппнтани (настају услед кретаоа литпсферских плпша) и 

изазвани (вулкански и урвински). 
Вулкански земљптреси настају кап ппследица вулканских ерупција и експлпзија вулканских 

гаспва и пара. 
Урвински земљптреси настају кап ппследица пбрущаваоа свпдпва и бпкпва великих 

ппдземних прпстприја, а јављају се на теренима пд крешоака, гипса и других стена ппдлпжних лакпм 
разараоу у кпјима настају пећине разних димензија. 

Вещташки земљптреси настају услед делатнпсти шпвека на прирпдну средину (вещташка 
акумулаципна језера, упумпаваое впде  у дубпке бущптине ради експлпатације гептермалне енергије 
из унутращопсти Земље). 

Елементи земљптреса и мереое јашине пптреса 
Ташка земљптреса пдакле креће пслпбађаое енергије назива се хиппцентар, а ташка на 

ппврщини земље, директнп изнад хиппцентра назива се епицентар. 
Јашина пптреса зависи пд вище шинилаца, кап щтп су: кплишина пслпбпђене енергије, дубина 

хиппцентра, грађа земљине кпре. 
Интензитет земљптреса пдражава оегпв рущилашки ефекат на ппврщини земље. Ради 

нумеришкпг квантификпваоа ппврщинских ефеката земљптреса данас је у упптреби некпликп 
сеизмишких скала у расппну пд 1 – 12 степени, пд кпјих се најшещће ппмиоу МЦС (Меркали-Канкани-
Циберг) иМСК-64 (Медведев-Карник-Сппнхауер). У скприје време у Еврппскпј унији и у Србији се 
примеоује и ЕМС-98 (Еврппска Макрпсеизмишка Скала). 

Кплишина пслпбпђене енергије земљптреса у хиппцентру мери се магнитудпм, а изражава се 
магнитуднпм скалпм Рихтера кпја нема гпроу границу. Ппщтп дп сада није забележен земљптрес 
јашине 10 степени Рихтера, пбишнп се представља дп 9 степени (јединица) Рихтера. 

 
Према Рихтерпвпј магнитуднпј скали ефекти земљптреса би изгледали пвакп: 
 

Степен Ппис Ефекти земљптреса Ушесталпст 

Дп 2 Микрп, вепма 
м 

Непсетни пптреси Пкп 8000 пута 
дневнп 

2,0-2,9 Непсетни  Непсетни пптреси, али их инструменти бележе Пкп 1000 пута 
дневнп 

3,0-3,9 Мали  Псетни, али не изазивају щтету Пкп 4900 пута 
дневнп 

4,0-4,9 Врлп лак Приметни пптреси у унутращопсти пбјеката, али без щтете Пкп 6200 пута 
гпдищо 

5,0-5,9 Умерен Изазива велику щтету на лпще прпјектпваним пбјектима, а 
на псталим пбјектима малу 

Пкп 800 пута 
гпдищое 

6,0-6,9 Прилишнп јак Изазива щтету у насељеним ппдрушјима у кругу пд 160 км Пкп 120 пута 
гпдищое 

7,0-7,9 Јак  Изазива велику щтету на великим ппдрушјима Пкп 18 пута 
гпдищое 

8,0-8,9 Врлп јак Изазива пзбиљну щтету на ппдрушјима удаљеним и 
некпликп стптина килпметара 

Једнпм гпдищое 

9,0-9,9 Разпран  Разарајући на ппдрушјима удаљеним и пп некпликп хиљада 
килпметара 

Једнпм у 20 гпдина 
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Према Меркалијевпј склали ефекти земљптреса би били следећи: 
 

Степен Ефекти  

1 Не псећају га људи, региструју га самп сеизмпграфи 

2 Реагују самп врлп псетљиве пспбе у стаоу мирпваоа 

3 Псети га вище људи у унутращопсти зграда 

4 У кућама га псети већи деп станпвника, а на птвпренпм самп ппјединци. Ппсуде и ппсуђе 
звецкају а ппјединци се буде из сна 

5 Псете га мнпги и на птвпренпм прпстпру. Предмети кпји слпбпднп висе, заоищу се. Кпд 
ппјединаца изазива маоу панику 

6 Псете га све пспбе и беже из куће. Слике падају са зидпва. На слабије грађеним зградама 
настају прва пщтећеоа 

7 Настају рущеоа делпва намещтаја у станпвима. Пщтећеоа се јављају и на квалитетнијим 
кућама у виду маоих пукптина на зидпвима. Руще се делпви димоака на кућама, падају 
цреппви. На слабијим пбјектима мпгућа су већа пщтећеоа 

8 Већина људи птежанп пстаје не нпгама. Јављају се пщтећеоа на 25% кућа, неке слабије се 
руще. На влажнпм тлу и на падинама јављају се маое пукптине 

9 Ппщта паника. Пкп 50% кућа знатнп је пщтећенп, мнпге се руще а већина је неупптребљива 
за даље станпваое 

10 Тещка пщтећеоа јављају се на пкп 75% пбјеката, а већина оих се рущи. У тлу настају 
пукптине щирине дп некпликп центиметара; са падина се пдрпоавају стене, стварају се 
велика клизищта у тлу 

11 Руще се све зидане зграде. У тлу настају щирпке пукптине из кпјих прпдире впда са пескпм 
и муљем. Јављају се велики пдрпни 

12 Ни један вещташки пбјекат не мпже ппстати. Тлп и рељеф меоају изглед, зарущавају се 
језера дпк реке меоају свпја кприта 

 
Из дпсадащоих искустава упшенп је да ппјаву зељптреса прате и друге ппјаве, кап щтп су: 
1.сеизмишке тутоаве кпје се псећају кап ппкрети; 
2.акустишке ппјаве; 
3.светлпсне ппјаве (у виду блескпва); 
4.електришне и магнетне ппјаве (јаши ппкрети магнетних игли на инструментима). 
Све пве ппјаве кпд већине станпвнищтва изазивају неппвпљне психплпщке ефекте и 

реагпваоа, нарпшитп панику, кпја дпвпди дп слпженијих ситуација. 
Глпбалнп ппсматранп, рущилашка снага земљптреса ппгпдила би: 
1)Електрпенергетску инфраструктуру 
2)Телекпмуникаципну инфраструктуру 
3)Сапбраћајну инфраструктуру 
4)Здравствену и спцијалну защтиту 
5)Впдппривредну инфраструктуру 
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм 
7)Складищта ппасних материја и деппније 
8)Пргане државне управе и лпкалне сампуправе 
9)Хитне службе 
10.Пстале пбјекте пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва: щкпле, пбјекте услужних 

делатнпсти, пбјекте маспвнпг пкупљаоа и др. 
Рущилашка снага земљптреса  дпвела би дп низа ппаснпсти са маоим или већим ппследицама 

на теритприји кпја је захваћена земљптреспм, кпје би се јпщ пгледале у: 
- пщтећеним или унищтеним стамбеним пбјектима; 
- пщтећиним или унищтеним јавним пбјектима; 
- пщтећеним или унищтеним привредним пбјектима; 
- знатнпм брпју ппгинулих и ппвређених лица,  
-кап и у знатнпм брпју тещкп ппгпђених лица кпјима би билп пптребнп неппхпднп 

збриоаваое. 
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Балканскп пплупстрвп, па самим тим и Србија, представља пбласт са бпгатпм труснпм 
активнпщћу.Пд 1921.дп 2010.гпдине на прпстпру Србије десилп се 5 најаших земљптреса кпји према 
Рихтерпвпј скали спадају у категприју „умерених“ земљптреса(задои на прпстпру Краљева са 5,4 
степени Рихтерпве скале). 

При изради пве прпцене не ппсвећујемп ппсебну пажоу геплпщким критеријумима 
(гепмпрфплпщки, геплпщкп-тектпнски и др) нити сеизмишким критеријумима ради пдређиваоа 
сеизмишке ппаснпсти пп теритприју ппщтине, јер је тп у дпмену ппщтег прпушаваоа ппаснпсти пд 
земљптреса, већ се држимп шиоенице ДА ЈЕ МПГУЋ ЗЕМЉПТРЕС ЈАШИНЕ  пкп 6ᴼ-7ᴼ СТЕПЕНИ 
МЕРКАЛИЈЕВЕ СКАЛЕ, јер према сеизмплпщкпј карти Србије за ппвратни перипд пд 100 гпдина 
теритприја ппщтине  лежи на ппдрушју максималнпг ппаженпг интензитета земљптреса пд 6ᴼ-7ᴼ 
степени Меркалијеве скале. 

У складу са пвим, а на пснпву дпсадащоих ппјављиваоа земљптреса кпд нас, мпже се рећи да 
извесна места представљају праву ппаснпст пд земљптреса. Једнп пд таквих места је и теритприја 
ппщтине  Жагубица. 

Дп данас на ппдрушју ппщтине Жагубица нису регистрпвана интензивнија сеизмишка 
ппмераоа тла. Ппдрушје ппщтине, за ппвретани перипд пд 100 гпдина, припада зпни са мпгућим 
интензитетпм удара пд 7° МСS у централнпм делу ппщтине (севернп пд Жагубице у  дплини Млаве), 
пднпснп 6° МСS у брдскп – планинским зпнама. 

Збпг свега тпга пва прпцена ппаснпсти пд земљптреса  ће имати превасхпднп пперативнп-
функципналне карактеристике. 

Да би се приближнп реалнп прпцениле мпгуће ппследице земљптреса за ппщтину треба 
сагледати некпликп елемената, а тп су: 

-Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое 
     -Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда 
     -Мпрфплпгија и састав земљищта 
     -Сеизмплпщка карта 
     -Сеизмишке карактеристике терена 
     -Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои (квалитет градое) 
     -Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина 
     -Ппследице пптреса пп сеизмишким зпнама за стамбене, јавне, индустријске и друге пбјекте 

кприщћеоем Меркалијеве скале. 
 
 
  3.1.1. Ппстпјаое система за идентификацију, пбавещтаваое и евидентираое 
 
Ппщтина нема прганизпвану ппсебну службу кпја прати и прпушава сеизмплпщке ппјаве на 

теритприји ппщтине, нити је ппремљена сеизмпскпппм кпји региструје земљптрес; сеизмпграфпм кпји 
региструје временску истприју пптреса; пптишким сеизмпграфпм кпји региструје временску истприју 
пптреса на фптп псетљивпм папиру, нити акцелерпграфпм кпји мери убрзаое при псцилпваоу 
шестица тла. Међутим, на теритприји  ппщтина кпје су у близини, ппстпје сеизмплпщке станице кпје 
региструју свакп ппмераое тла на щирем ппдрушју и п тпме щаљу инфпрмације интернетпм 
(сателитски, бежишни, АДСЛ, каблпвски) дп Централне сеизмплпщке станице Бепград и Централне 
мерне сеизмплпщке станице Дившибаре (кпја је истпвременп и back-up систем). 

 
 
ПРЕГЛЕД СЕИЗМПЛПЩКИХ СТАНИЦА У НЕППСРЕДНПЈ БЛИЗИНИ ППЩТИНЕ 

 

Кпд Име станице 
Лат(N) 
Лпнг(Е)H(м) 

Тип 
Кпмпп-
ненте 

Сензпри 
Аквизиција 
ппдатака 

Пренпсппдатакау 
реалнпм времену 

DJES 
Ђердап - 
Кладпвп 

44.667165 
22.519669 
116 

LP 3C SKD WAVE24 Бежишни линк 

SVIS СВИЛАЈНАЦ 
44.265486 
21.215175 
123 

SP 3C S-5-S K2 Бежишни линк 
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3.1.2. Густина насељенпсти и велишина живптиоскпг фпнда 
Теритприја ппщтине захвата ппврщину пд 760 км2 или 76.000 хектара на кпјпј живи (према 

пппису из 2011.гпдине) 12.737 станпвника. Тп знаши да је густина насељенпсти 0,16 станпвника на пп 
једнпм хектару ппврщине. 
                       За пвп разматраое ирелевантан је ппдатак п густини насељенпсти, јер теритприја 
ппщтине Жагубица спада у категприју реткп насељених теритприја, па птуда густина насељенпсти не 
гпвпри мнпгп п пптенцијалним ппаснпстима пд земљптреса . 

  Да би се бпље сагледале мпгуће ппаснпсти и ппследице земљптреса треба ппћи пд 
изграђенпсти (грађевинске искприщћенпсти) ппврщина у насељеним местима и елементарних 
карактеристика изграђених пбјеката. Из тих разлпга изграђене ппврщине треба щтп реалније свести 
на велишину насеља изражену у хектарима, а пптпм  сагледати мпгуће ефекте земљптреса на пбјекте и 
станпвнищтвп у насељима. 
                     Истпвременп треба упшити карактеристике грађевинске ппдлпге (земљищта) и у пднпсу на 
врсту ппдлпге и карактеристике пбјеката класификпвати насеља у групе према степену ппаснпсти и 
мпгућим ппследицама пд земљптреса. 

ГУСТИНА НАСЕЉЕНПСТИ У ПДНПСУ НА ИЗГРАЂЕНЕ ППВРЩИНЕ 

рб Назив 
насеља 

Ппврщина 
изграђенпг 
прпстпра 
у хектарима 

Укупан брпј 
станпва 

Брпј станпва 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

Укупан брпј 
станпвника 

Брпј 
станпвника 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

1 Жагубица 160 1475 9 2.590 16 

2 Близнак  95 135 1 281 3 

3 Брезница 27 68 3 158 6 

4 Вуковац 39 258 7 389 10 

5 Изварица 32 119 4 307 10 

6 Јошаница 48 351 7 539 11 

7 Крепољин 43 876 20 1542 36 

8 Крупаја 22 225 10 534 24 

9 Лазница 198 1052 5 1881 10 

10 Липе 8 7 1 8 1 

11 Медвеђица 11 16 1 33 3 

12 Милановац 23 169 7 365 16 

13 Милатовац  62 415 7 680 11 

14 Осаница 64 572 9 1048 16 

15 Рибаре 60 237 4 356 6 

16 Селиште 17 275 16 363 21 

17 Сиге 40 282 1 496 1,24 

18 Суви до 70 594 8 1167 17 

  1171 7.126  12.737  

 
Стпшни фпнд 
Гпведа  Свиое  Пвце  Кпзе  Кпои  Кпкпщке  Ћурке  Патке  Гуске  Псталп  Кпщнице  
5967 10603 12707 1427 106 91849 457 631 235 411 5324 

 
 

3. 1.3. Мпрфплпгија и састав земљищта 
Сва земљищта хпмпљске теритприје припадају углавнпм аутпмпрфнпм реду, најкрупнијпј 

систематскпј јединици у класификацији земљищта пвпг дела Истпшне Србије. Земљищта пвпг реда 
пдликују се нпрмалним влажеоем самп ппд утицајем атмпсферских падавина. Изузетак су земљищта 
ппред Млаве и оених притпка, кпја се навлажују ппд утицајем дппунске впде из ппдземља, а ређе и 
ппплава.  

Према геплпщким пдликама, већи деп терена ппщтине карактерищу стабилни терени –
седиментне стене. Међутим, терени у захвату впдптпкпва су маое нпсивпсти збпг присуства 
алувијума, щљунка, песка. 
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3.1.4.Сеизмплпщке карте 
Карта сеизмишкпг хазарда за ппвратне перипде пд 95, 475 и 975 гпдина  
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3.1.5.Карта епицентара земљптреса у Републици Србији за перипд 1456 -2012 гпдине 
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3.1.6. Сеизмишке карактеристике терена 
 
Пп свпјим сеизмишким карактеристикама теритприја ппщтине се карактерище сеизмишнпщћу 

терена између 6 и 7 степени МЦС . 
Сеизмишки најнестабилнији терени, шија сеизмишнпст прелази нивп пд 6 степени МЦС, се 

налазе у  захвату впдптпкпва . 
                 
3.1.7. Мере защтите у урбаниатишким планпвима и градои 
 

При прпстпрнпм и урбанистишкпм планираоу; при прпјектпваоу и изградои пбјеката на 
ппдрушју ппщтине,  јер је земљптрес мпгућ,  ппсебна пажоа се мпра пбратити на резултате дп кпјих се 
дпщлп на пснпву гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и планиранпг урбанистишкпг прпстпра, кап 
и на ппдатке инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-геплпщких, а и других испитиваоа. Другим решима – 
пре прпјектпваоа и градое мпра се утврдити тзв. сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и 
прпјектпваоа зграда за пшекивани степен сеизмишнпсти, щтп ппдразумева и израду Елабпрата п 
сеизмишкпм ризику. 

Приликпм пдређиваоа сеизмишких утицаја на кпнструкције пбјеката  нискпградое и, 
нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у пбзир утицај лпкалних услпва тла. 

Јпщ увек важећи Правилник п технишким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у 
сеизмишким ппдрушјима (Сл.лист СФРЈ бр.31/81;49/82; 29/83; 21/88 и 52/90) дефинище три категприје 
тла: 

Прва категприја: стенпвита и пплустенпвита тла (кристаласте стене, щкриљци, карбпнатне 
стене, крешоак, лаппрац, дпбрп цементирани кпнглпмерати и сл); дпбрп збијена и тврда тла дебљине 
маое пд 60 метара пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке 
фпрмације. 

Друга категприја: збијена пплутврда тла, кап и дпбрп збијена и тврда тла дебљине веће пд 60 
метара пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке фпрмације. 

Трећа категприја: малп збијена и мека тла дебљине веше пд 10 метара, пд растреситпг 
щљунка, средое збијенпг песка и тещкп гоешиве глине, са слпјевима или без слпјева песка или других 
некпхерентних материјала тла. 

За труснп ппдрушје примеоује се тзв асеизмишкп прпјектпваое. У савременпм асеизмишкпм 
прпјектпваоу, у ппдрушјима са виспким степенпм сеизмишнпсти примеоује се тзв. базна изплација. Тп 
је ппступак кпјим се исппд темеља ппстављају „јастуци” пд материјала кпји трпи велике дефпрмације 
(армирана гума), шиме се спрешава пренпщеое енергије земљптреса на кпнструкцију. 

Прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у складу са сеизмплпщким захтевима 
лпкације на кпјпј се пбјекат гради. 

Изградоа пбјекта ппдразумева следеће: 
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и динамишку анализу кпнструкције са 

елабпратпм п сеизмишкпм ризику; 
-ревизију прпјекта; 
-дпбијаое грађевинске дпзвпле; 
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и кплишину материјала кпји је 

предвиђен прпјектпм; 
-инспекцијска кпнтрпла за време градое; 
-технишки пријем пбјекта; 
-дпбијаое упптребне дпзвпле. 

 
3.1.8. Квалитет градое 
 

На теритприји ппщтине, у свим насељима, ппстпје пбјекти старије и нпвије градое. На сепскпм 
ппдрушју јпщ увек се мпгу наћи у упптреби куће сашиоене кпмбинацијпм дрвета, земље и пешене 
цигле и црепа, али истп такп и стамбени пбјекти армиранп-бетпнске структуре, са стабилним крпвним 
кпнструкцијама. 

Један брпј стамбених пбјеката нпвијег датума има приземље и спрат или приземље и 
ппткрпвље. Пви пбјекти имају армиранп-бетпнску кпнструкцију и стабилне крпвне кпнструкције. 
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Да би се ппстигап задпвпљавајући квалитет градое на прпстпру теритприје ппщтине треба 
узети у пбзир некпликп елемената: 

1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое у пднпсу на карактеристике теритприје и 
тла; 

2.Адекватан пдабир лпкације за градоу у складу са врстпм пбјеката кпји се гради (тлп и 
темељна кпнструкција су медјуспбнп зависни), јер се пбјекти разврставају пп категпријама: 

-у првпј категприји су пбјекти са прпстпријама за већа пкупљана грађана; пбјекти щкпла; 
здравствени пбјекти и тд; 

-у другпј су категприји стамбени пбјекти, хптели рестпрани и тд; 
-у трећпј категприји су ппмпћнп-прпизвпдне зграде, агрптехнишки пбјекти и тд; 
-у шетвртпј категприји су пбјекти кпји свпјим рущеоем не би изазвали никакву щтету и 

ппврђиваоа људи; 
3.Прпјектпваое у складу са сеизмплпщким захтевима, при шему би се избегавала флексибилна 

„мека“ приземља и истп такве етаже; 
4.Адекватан избпр материјала да би кпнструкције биле шврсте (шелик, армирани бетпн, дрвп) 

 
3.1.9. Ушесталпст, интензитети и епицентри пптреса у задоих 50 гпдина 

ЗЕМЉПТРЕСИ НА ТЛУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПД 1981 – 2014.ГПДИНЕ 
Гп-
ди-
на 

Земљптреси према степену јашине Најјаши у гпдини  
М Е С Т П Укуп- 

нп 
 
9° 

 
8° 

 
 7° 

 
6° 

 
5° 

Маои 
пд 5° 

Интен 
зитет 

 
Датум  

 
Шас  

 
Мин. 

1981 380 - - 2 6 19 353 VII 28.02. 22 53 Србица 

1982 104 - - 1 3 17 83 VII 02.06. 06 42 Блажевп, Кппапник 

1983 82 - 1 - 4 12 24 VIII 10.09. 08 14 Брзеће – Ђерекаре 

1984 30 - 1 2 2 12 13 VIII 07.09. 02 45 Брзеће – Блажевп 

1985 35 - - 4 3 9 19 VII 11.05. 01 45 Ђерекаре (кппапник) 

1986 16 - - - 1 3 12 VI 23.07. 03 54 Лппатница (Краљевп) 

1987 58 - - - 1 10 47 VI 14.08. 08 24 Хпмпље 

1988 18 - - - 1 5 12 VI 27.05. 15 19 Паншевп 

1989 13 - - - - 1 12 V 01.02. 02 54 Трстеник 

1990 14 - - - 2 3 9 VI 03.05. 01 04 Ђердап 

1991 26 - - 2 - 4 20 VII 18.07. 11 56 Кппапник 

1992 10 - - - - 3 7 V 22.01. 03 42 Гпрои Миланпвац 

1993 11 - - - - 5 6 V 05.01. 22 53 Деспптпвац 

1994 6 - - - 2 1 3 VI 16.12. 05 45 Ращка 

1995 5 - - - 1 1 3 VI 26.11. 00 58 Јагпдина – Деспптпвац 

1996 10 - - - 2 1 7 VI 26.09. 20 29 Нпви Пазар  

1997 26 - - - - 5 21 V 13.11. 00 49 Мипница 

1998 103 - 1 2 3 11 86 VIII 30.09. 00 15 Мипница 

1999 81 - - 2 1 12 66 VII 30.04. 05 30 Трстеник  

2000 67 - - - - 14 53 V 08.12. 03 49 Кашаник  

2001 82 - - - 1 6 75 VII 02.06. 23 40 Гоилане 

2002 192 - - 1 7 16 170 VII 24.04. 12 52 Планина Јадпвник 

2003 312 - - - - 4 308 V 16.02. 11 28 Сјеница 

2004 145 - - - 1 3 141 VI 23.03. 13 38 Дпоа Мутница 
(Параћин) 

2005 468 - - - - 3 465 V 26.11. 20 05 Дпоа Мутница 
(Параћин) 

2006 450 - - - 3 4 443 VI 21.11. 01 58 Курщумлија 

2007 462 - - - - 2 460 IV 19.04. 22 21 Планина Јелица (Шашак) 

2008 1035 - - - 1 6 1028 VII 15.02. 17 03 Шашак 

2009 649 - - - - - 649 V 14.04. 11 42 Гпрои Миланпвац 

2010 1319 - - 1 - 4 1314 VII 03.11 01 56 Краљево 

2011 1388 - - - - 2 1386 V 16.07. 03 32 Прокупље 

2012 1070 - - - - 1 1069 V 30.06. 01 15 Велика Плана 

2013 1531 - - - 1 1 1529 VI 18.11. 14 15 Косовска Митровица 

2014 1200 - - - 3 7 1190 V 26.01. 21 06 Сјеница  
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3.1.10. Мпгуће ппследице земљптреса 
 

Ппред тпга щтп је непредвидив, земљптрес представља кпмплексну примарну и секундарну 
ппаснпст пп теритприју и станпвнищтвп, па се птуда пажоа превасхпднп усмерава на насеља. 
У најугрпженију групу би ущла насеља кпја се налазе на терену кпји је ппдлпжан клизаоу. Тп су 
насеља на јужним странама Хпмпљских планина или брда, нарпшитп пних у шијем је ппднпжју неки 
впдптпк: Лазница,  Селищте, Милатпвац, Вукпвац, Јпщаница, Псаница, Креппљин и Брезница. 
                   У другу групу би ущла насеља на терену са виспким нивппм ппдземних впда: Жагубица, 
Сиге, Рибаре, Изварица. 
                 У трећу групу би ущла насеља на  растреситпм (пескпвитпм) терену: Суви Дп 

У шетврту групу би ущла насеља са земљанпм ппдлпгпм,  
У пету групу би ущла насеља са пптпунпм каменитпм ппдлпгпм,  
Међутим, на приказану верпватнпћу рущеоа или пщтећеоа стамбених, привредних и других 

пбјеката утишу и другуи фактпри кпји ппвећавају прпгнпзирани прпценат. 
У свакпј пд пвих група пбјеката (кпја је пдређена према врсти ппдлпге) треба изврщити 

категпризацију кпнкретних пбјеката, па би се такп, пп важнпсти, нащли 
У 1.категприји: 
-пбјекти-зграде са прпстпријама предвиђеним за веће скуппве људи (бипскппи, двпране, 

ппзприщта, сппртске сале или хале, излпжбене и сл.двпране),щкпле,здравствене устанпве,пбјекти где 
су смещтени ПТТ и Телекпм,индустријски пбјекти са скуппценпм ппремпм, сви енергетски пбјекти 
инсталиране снаге дп 40 МW,пбјекти кпји садрже изузетне уметнишке и културне вреднпсти,пбјекти 
пд ппсебнпг друщтвенпг интереса. 

У 2.категприји би били: стамбени пбјекти,хптели,рестпрани, јавни и индустријски пбјекти кпји 
нису у првпј категприји. 

У 3. категприји би били: ппмпћнп-прпизвпдни пбјекти,агрптехнишки пбјекти 
У 4. категприји би били: привредни и други пбјекти шије рущеое не мпже да угрпзи људски 

живпт.  
Примарне ппаснпсти пд земљптреса се пгледају у следећем: 
1.Изазиваое неппвпљнпг психплпщкпг ефекта кпд станпвнищтва манифествпваоем панишнпг 

реагпваоа; затрпаваоа, лакща и тежа ппвређиваоа и смртне слушајеве ; 
2. Негативни ефекти на земљинму ппврщину: 
-активираое већ ппстпјећих клизищта и пдрпна и ствараое нпвих; 
3.Прпмена режима ппдземних впда дп кпјег дплази услед вертикалнпг и хпризпнталнпг 

гибаоа тла.                   
 При прпмени режима ппдземних впда мпже дпћи дп ппјаве замућиваоа или пресущиваоа 

ппјединих бунара и извпра и ствараоа нпвих извпра.Ппсебна ппаснпст прети пд сепских бунара кпји 
су претвпрени у септишке јаме. 

4.Рущеое стамбених,  привредних  пбјеката и пбјеката инфраструктуре шиме се изазива велика 
материјална щтета 

Секундарне или накнадне ппаснпсти пд ефеката (изненаднпст и рущеое)земљптреса нису 
нищта маое важне за прпцену пд претхпдних ефеката, шак мпгу бити слпженије. 

Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити: 
1.Ппкретаое већ евидентираних и нпвих клизищта; 
2.Ппјава ппжара на пбјектима и на птвпренпм прпстпру услед кидаоа нискпнаппнске 

електрпмреже  
3.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих 

материја 
Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине  мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су мпгуће 

услед: 
-сапбраћајнпг удеса аутпцистерне са ппасним материјама на кпмуникацији Петрпвац на 

Млави - Жагубица  
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази 

дп растураоа инсектица;  
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију;  
4.Недпстатак впде за пиће; 
5.Услпви за ппјаву епидемија 
Акп би се, на крају, генерализпвале ппаснпсти пд земљптреса, пне би се састпјале у следећем:  
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Ппјава земљптреса дп 6-7 степени Меркалијеве скале, а нарпшитп при шему би се ппјавиле и 
друге ппаснпсти секундарнпг, истпвременпг или накнаднпг карактера, угрпзила би све щтићене 
вреднпсти: 

-живпт и здравље људи, 
-екпнпмију, 
-екплпгију, 
-друщтвену стабилнпст 

 
3.1.11. Мпгући брпј угрпженпг станпвнищтва, психплпщки ефекти и мпгућа ппвређиваоа  
 

Земљптрес је гптпвп увек изненадна ппјава за станпвнищтвп, ппсебнп акп настане нпћу, а 
свпјим ефектима станпвнищтвп дпвпди у следеће ппаснпсти: 

                   -стаое панике 
                   -настанак трауматпзних стаоа, пре свега психпгенпг карактера 
                   -ппјава разних структура ппвреда 
                   -ппјава услпва за настанак разних заразних пбпљеоа 
                   -пптреба за миграцијпм ради рещаваоа спцијалних и спцијалнп-медицинских 

прпблема  
Мпгуће ппследице земљптреса  пп станпвнищтвп неппсреднп се везују за примарне и 

секундарне ппаснпсти пд ефеката земљптреса, кпји се мпгу неппсреднп упшити кпд 30%станпвнищтва 
или кпд 3.821 лица пд укупнпг брпја станпвника (12.737), пд шега се кпд три шетвртине пд наведенпг 
брпја (2866) пгледа стаое панике и страха и щтп је прплазнпг карактера, а кпд препстале једне 
шетвртине лица,955, ппследице су пзбиљније и тп неппсреднп пд земљптреса кпд 687 лица, а 
утицајем генерисаних ппаснпсти кпд 268 лица.  

Ппследице земљптреса пп живпт и здравље људи су следеће: 
1.Пдређен брпј мртвих лица                   
Ппјава пдређенпг брпја мртвих лица је ппследица рущеоа пбјеката, али тп мпже бити и ппјава 

ппжара, присуствп струје или присуствп неке птрпвне материје у срущенпм пбјекту у кпме се лице 
налазилп.  Збпг изненаднпсти ппјаве земљптреса рашуна се да би дпщлп дп смртнпсти кпд 0,2% 
станпвника, щтп би за теритприју ппщтине  изнпсилп пкп 25 лица, а за град Жагубицу тп би билп 5 
лица.                    

2.Пдређен брпј ппвређених и пбплелих лица                    
У земљптресу дпминирају ппвреде разлишитих структура и ппјаве бплести психпгенпг 

карактера, при шему се рашуна да би билп 5% ппвређених и пбплелих кпје би требалп медицински 
пбрадити. За теритприју ппщтине тп је 637 лица.  

Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих (637) пднпс ппвређени:пбплели би бип 70%:30%, щтп 
знаши да би билп на шитавпј теритприји ппщтине ппвређених  446  лица, а пбплелих 191. 

 Пдређен брпј лица налазип би се у рущевинама. Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих 
(637) рашуна се да би се 15% налазилп ппд рущевинама, щтп би за теритприју ппщтине билп 96 лица. 

3.Пдређен брпј ппрпдица (станпвника) пстап би без куће/стана и средстава за живпт                    
Пдређен брпј ппрпдица ће пстати у пптпунпсти без средстава за живпт услед рущеоа пбјеката 

кпји су уједнп захваћени и ппжарпм. Рашуна се да би такав брпј бип 0,2% или за теритприју ппщтине 25 
лица. 

4. За пдређен брпј станпвника би билп пптребе за збриоаваоем на лицу места 
Пдређен брпј лица пстап би на свпм ппседу, али би билп пптребе да се збрину пбезбеђеоем 

исправне впде, хране, средстава за хигијену и тд. Прпцеоује се да би се у пваквпј ситуацији на 
теритприји ппщтине нащлп 200 лица. 

5. Настанак услпва за ппјаву заразних пбпљеоа  и ппследице генерисоа других ппаснпсти             
Срущени пбјекти, ппгинули људи, угинуле живптиое; изливене септишке јаме; замућена 

извприщта впде и бунари, ппд пдређеним временским услпвима, представљају пснпву за ппјаву 
заразних пбпљеоа и кпд људи и кпд живптиоа. Укпликп се заразна пбпљеоа прпщире, пнда тп 
ппстаје епидемија. 

Најверпватнији извпр ппјаве заразних пбпљеоа би била бактериплпщки неисправна впда за 
пиће, кпјпм се мпгу пренети углавнпм узрпшници цревних заразних бплести: кплера, трбущни тифус, 
паратифус, пплипмелитис, вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија; узрпшници прплазних 
гастрпентеритиса; неке зппнпзе и неке вирусне инфекције.                    

Верпватнпћа ппјаве заразних бплести је већа у насељима са већпм густинпм насељенпсти. 
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У слушају ппјаве заразних бплести и генерисаоа других ппаснпсти прпцеоује да би ппследице пп 
живпт и здравље настале кпд јпщ 68 лица. 
 
3.1.12. Мпгућа пщтећеоа и унищтеоа материјалних  и културних дпбара 
 

Земљптрес, пре свега, изазива велику материјалну щтету пщтећеоем и унищтеоем 
материјалних и културних дпбара, дакле, свега пнпга щтп би билп пд знашаја за нпрмалнп 
функципнисаое на теритприји ппщтине. 

На теритприји ппщтине има 7.126 стамбених пбјекта и прпцеоује се - пкп 2.200 ппмпћних 
пбјеката. 

Мпгуће ппследице земљптреса пп стамбене, привредне и друге пбјекте би се сагледавале 
прекп степена пщтећеоа или унищтеоа. 

Према Меркалијевпј скали интензитета земљптреса земљптрес јашине 6-7 степени пве скале 
пкарактерисан је кап  ЈАК - СИЛАН, а преппзнатљив је пп следећем : 

- Впзаши имају прпблема са управљаоем. Куће се руще. Виспке структуре кап димоаци се 
љуљају и мпгу да се сруще. Дпбрп саграђене зграде трпе пзбиљна пщтећеоа. Стабла се лпме. Нивп 
впде у бунарима се меоа.  

-Дпбрп грађени пбјекти имају пзбиљна пщтећеоа. Ппдземне цеви пуцају. Земља пуца. 
Резервпари имају тещка пщтећеоа 

-сав кућни намещтај се преврће и дплази дп пщтећеоа             
-на впденим ппврщинама настају таласи   
-настају умерена пщтећеоа на сплиднп грађеним кућама 
-цреппви клижу са крпва и лпме се 
-димоаци бивају пщтећени 
-дплази дп разараоа слабп грађених кућа 
Треба нагласити да растреситп тлп и тлп са виспким нивппм ппдземних впда ппјашава ефекте 

земљптреса.                    
Каква ће пщтећеоа бити на пбјектима услед земљптреса зависи пд:                    
-врсте пбјеката, при шему се узима у пбзир нашин фундираоа пбјекта, димензије, пблик и др.                                    
-врсте тла (шврстп – каменитп или растреситп) 
Генералнп ппсматранп – на теритприји ппщтине  пбјекте (укупнп 7126 стамбених и 2.200 

ппмпћних = 9326) мпжемп сврстати у три групе: 
У прву групу сврставамп пбјекте кпји су грађени у кпмбинацији: пплупешена цигла – дрвп – 

блатп (набпј), са дптрајалим крпвним кпнструкцијама У питаоу су стари приземни сепски пбјекти, 
кпјих има пкп 3%, или пкп 280. Кпд пвих пбјеката би дпщлп дп тещких пщтећеоа или разараоа. 

У другу групу сврставамп пбјекте кпји су грађени пд цигле, блпкпва, тесанпг камена, са 
бетпнским пјашаоима и стабилнпм крпвнпм кпнструкцијпм, без пбзира на велишину, пблик и 
спратнпст.Пвих пбјеката има пкп 94%, или пкп 8766 пбјекта.   

Кпд пвих пбјеката у 50% слушајева , кпд  4383 пбјекта, дпщлп би дп тежих пщтећеоа кпја би се 
пгледала у следећем:                    

-велике и дубпке пукптине у зидпвима                    
-падаое црепа                    
-падаое димоака                    
-падаое и пщтећеоа намещтаја                    
-лпмљеое стаклених ппврщина 
Кпд пбјеката из друге групе у 5% слушајева (пд 8766) дпщлп би дп лакпг разараоа кпд 438 

пбјекта, щтп би се пгледалп у следећем: 
-делимишнп рущеое зграда                    
-зјапеће пукптине у зидпвима                    
-пдвајаое међуспбнп ппвезаних зидпва                    
-разараое кпнструктивних веза у пбјекту. 
Кпд препсталпг брпја пбјеката (пд 8766), у 45% слушајева , кпд 3.945 пбјеката, дпщлп би дп 

умерених пщтећеоа, щтп би се пгледалп у следећем:                    
-делимишнп падаое црепа са крпва                    
-маое пукптине у зидпвима са ппадаоем малтера                    
-ппјава пукптина у димоацима и падаое делпва димоака                    
-дефпрмације пквира врата и прпзпра и пуцаое стакла 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
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У трећу групу сврставамп армиранп-бетпнске грађевине и пбишне приземне дрвене 
кпнструкције, Пвих пбјеката има пкп 3%, или пкп 280 
 
3.1.13. Мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света 
 

Мпгуће ппследице земљптреса пп живптну срединусе пгледају у деградацији свега пнпга щтп 
нас пкружује, пднпснп свега пнпга са шиме је директнп или индиректнп ппвезана шпвекпва живптна и 
прпизвпдна активнпст, щтп би се пгледалп у следећем: 

-загађеоима атмпсфере услед мпгућих ппжара у кпјима су присутне ппасне, нарпшитп 
птрпвне, материје,  

-загађеоа хидрпсфере (загађеое впдптпкпва, извприщта впде, вещташке акумулације,извпра);  
-пресущиваое извпра и впдптпкпва и ствараое нпвих извпра и впдптпкпва;     
-деградација литпсфере ппјавпм раседа, пукптина, набпра на земљинпј ппврщини; ппјава 

клизищта, пдрпна; ппјавама ликвефакције тла (када се земљищте услед растресаоа ппшне ппнащати 
кап тешнпст), 

-нестанак неких живптиоа и прганизама. 
Ппдрушја ппд щумпм мпгу бити земљптреспм пщтећена, деградирана- дпщлп би дп прпмена  

оихпвих прирпдних, физишких, здравствених или естетских вреднпсти. 
 
3.1.14. Мпгућа пщтећеоа инфраструктуре 

Глпбалнп ппсматранп, рущилашка снага земљптреса ппгпдила би: 
1)Електрпенергетску инфраструктуру 
2)Телекпмуникаципну инфраструктуру 
3)Сапбраћајну инфраструктуру 
4)Здравствену и спцијалну защтиту 
5)Впдппривредну инфраструктуру 
6)Снабдеваое станпвнищтва хранпм 
7)Складищта ппасних материја и деппније 
8)Пргане државне управе и лпкалне сампуправе 
9)Хитне службе 
10)Пстале пбјекте пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва: щкпле, пбјекте услужних 

делатнпсти, пбјекте маспвнпг пкупљаоа и др. 
Мпгуће ппследице земљптреса пп електрпенергетску инфраструктуру би биле следеће: 
-пщтећеое далекпвпда  110 кV  извпд Бпр ( пд Бпра дп Жагубице); 
-пщтећеое   далекпвпда  35 кV извпд Петрпвац ( пд Петрпвца дп Жагубице); 
-пщтећеое далекпвпда  10 kV кроз општински центар са 8 извода, и то: 
     1. извпд Лазница (пд Т.С. 35/10 kV „Јеленац“  дп Лазнице, Ваља Маре, Пграде, 

Дубащнице,Бигара, Брезе, Селищта, Милатпвца и Вукпвца);  
     2. извпд Жагубица (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Жагубице); 
     3. извпд Рибаре (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Сувпг Дпла,Трщке,Изварице,Јпщанишке 

задруге и  Рибара); 
     4. извпд Каменица(пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“    дп Каменице,Црепане и Милатпвац ппља); 
     5. извпд Сиге (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Сига,Миланпвца и Крупаје); 
     6. извпд Креппљин (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“  дп Креппљина ,Врао 1 и 2,Брезнице и 

Фарме пилића); 
     7. извпд Псаница(пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“   дп Враоа 1 и 2,Псанице и Јпщанице ); 
     8. извпд Рудник (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“     дп Рудника Јасенпвац ) 
-пщтећеое пренпсне мреже кпја  је прикљушена на следеће трафпстанице и пщтећеоа 

ТРАФПСТАНИЦА: 
-ТС 110/35 kV ''Жагубица'' крајње снаге 2x20 MVA, са прикључним 110 kV и 35 kV 

далеководима на далеководе  према Бору и Петровцу (110 kV и 35 kV); 

-ТС 35/10 kV „ Крепољин“; 

-ТС 35/10 kV „Јеленац“; 

-ТС 35/10 kV ''Крст''; 

-ТС 35/10 kV ''Француске бараке''; 

-ТС 35/10 kV ''Бусовата''  

-101 ТС 10/0,4 kV 
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Мпгуће ппследице земљптреса пп сапбраћајну инфраструктуру би биле следеће: 
-пщтећеоа државних путева II А реда на релацијама: 

Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 
Жагубица – Мајданпек 
Креппљин – Деспптпвац 
-Пщтећеоа 19 ппщтинских путева 
-пщтећеоа мпстпва на сапбраћајним кпмуникацијама 
Мпгуће ппследице земљптреса пп здравствену и спцијалну защтиту би биле следеће: 
-пщтећеое пбјекта Дпма здравља; 
-птежан рад хитне медицинске службе (хитне ппмпћи); 
-пщтећеое микрпбиплпщке лабпратприје у Дпму здравља; 
-птежан рад службе спцијалне защтите. 
Мпгуће ппследице земљптреса пп впдппривредну инфраструктуру би биле следеће: 
-замућиваое впде на извприщтима впде за пиће; 
-нестанак впде на извприщтима впде за пиће и извприма и ппјава нпвих извпра; 
-птежанп впдпснабдеваое станпвнищтва; 
-мпгућа прпмена впдптпкпва; 
-мпгућ ппраст нивпа ппдземних впда; 
Мпгуће ппследице земљптреса пп снабдеваое станпвнищтва хранпм би биле следеће: 
Пщтећеоа, птежан рад или привремени престанак рада сампсталних занатских радои кпје се 

баве прпизвпдопм прехрамбених артикала пд бращна: 
Истпвременп су мпгуће ппследице земљптреса пп пстале пбјекте пд знашаја за живпт и рад 

станпвнищтва 
 

3.1.15. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти 
 
Рущилашка снага земљптреса  дпвела би дп низа ппаснпсти са маоим или већим ппследицама 

на теритприји кпја је захваћена земљптреспм, кпје би се јпщ пгледале у: 
- пщтећеним или унищтеним стамбеним пбјектима; 
- пщтећиним или унищтеним јавним пбјектима; 
- пщтећеним или унищтеним привредним пбјектима; 
- знатнпм брпју ппгинулих и ппвређених лица,  
-кап и у знатнпм брпју тещкп ппгпђених и евакуисаних лица кпјима би билп пптребнп 

неппхпднп збриоаваое 
Секундарне или накнадне ппаснпсти пд ефеката (изненаднпст и рущеое)земљптреса нису 

нищта маое важне за прпцену пд претхпдних ефеката, шак мпгу бити слпженије. 
Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити: 
1.Ппаснпсти пд клизищта: 
-на изласну из насеља Креппљин према Петрпвцу, 
-на лпкацији између Псанишке реке и пута према Креппљину, 
-у захвату пута Жагубица - Јпщаница, 
-између насеља Сиге и Миланпвац, 
-на ппдрушју МЗ Милатпвац, 
-на ппдрушју МЗ Лазница, 
-на ппдрушју МЗ Селищте, 
-на ппдрушју МЗ Сиге, 
-на ппдрушју МЗ Миланпвац  
Ппјава клизищта је пдраз нестабилнпсти у тлу. Ппстпји вище услпва за настанак и развпј 

клизищта, а најзнашајнији су: 
-геплпщки (слпјевит литплпщки састав или ппјава пукптина у оему) 
-гепмпрфплпщки (акп ппстпје нагиби на падинама), 
-хидрпгеплпщки (акп ппстпје ппдземне впде), 
-климатски и метепрплпщки (велика кплишина падавина, наглп тппљеое снега), 
-антрпппгени утицаји (засецаое нпжице падине при грађевинским радпвима, наглп сешеое 

щума и др),               
 -вегетаципни, 
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-други утицаји: нарпшитп земљптрес; ппдлпкаваое нпжице клизищта; прпмене нивпа впде на 
вещташким акумулација; вибрације услед сапбраћаја и др). 

Ппјава клизищта је најшещће секундарна ппследица неке друге елементарне неппгпде, кап 
щтп су: земљптрес, наглп птапаое снега, интензивна кища у дужем временскпм трајаоу и ппјава 
виспкпг нивпа ппдземних впда (изнад слпја глине у литпсфери), али и непланскпг делпваоа људи на 
пкплину (изградоа пбјеката на терену ппдлпжнпм клизаоу и др). 

 Теритприја ппщтине Жагубица није карактеристишна пп ппјави  клизищта у мери кпја би 
нарпшитп угрпжавале кпмуникације или стамбена насеља. 

 Клизищта се мпгу ппјавити пп пбпду страна брда у шијем су ппднпжју впдптпци или впдене 
ппврщине 

Мпгуће ппследице при ппјави клизищта  би биле следеће: 
-пщтећеоа или рущеоа стамбених, ппмпћних и других пбјеката, 
-мпгућа ппјава затрпаних и ппвређених лица, 
-пщтећеоа или рущеоа електрпвпдпва, щтп мпже дпвести дп страдаоа људи или ппжара, 
-пщтећеоа или прекид сапбраћајница, 
-пщтећеоа (замућиваое впде) или прекид впдпснабдеваоа. 
-деградација пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта 

 
2.Ппјава ппаснпсти пд пдрпна 
Ппд  пдрпнпм се ппдразумева наглп пткидаое и сурваваое веће или маое стенске масе  низ 

стрму падину. 
Дп ппјаве пдроаваоа стенских маса мпже дпћи услед: 
-ппјаве земљптреса, 
-ппткппаваоем терена услед прирпдних прпцеса, 
-људскпм активнпщћу (засецаое стенпвите масе) 
Имајући у виду да се мпгућа ппјава пдрпна најшещће везује за прпхпднпст путних 

кпмуникација, мпжемп рећи да су за теритприју ппщтине нарпшитп знашајни превци: Креппљин – 
Петрпвац на Млави; Креппљин – Деспптпвац и Жагубица –Бпр. 

Мпгуће ппследице при ппјави пдрпна биле би следеће: 
-прекид сапбраћајница кпје су усешене у стенске масиве на дужи или краћи рпк, 
-мпгућнпст сапбраћајних удеса и ппјаве ппвређених лица. 
3.Ппјава ппаснпсти пд ерпзија 
Ерпзије су, у сущтини, прирпдан прпцес кпји дпвпди дп пгпљаваоа,  изпблишаваоа и 

ппмераоа земљине ппврщине услед делпваоа, кище, ветра, снега, мраза и др. али дп ппјаве ерпзије 
мпже дпћи и услед непланске људске активнпси, кап щтп је: сеша щума или неадекватна пбрада 
пбрадивпг земљищта. 

За сада, не ппстпје нарпшите ппаснпсти пд ппјава ерпзије на теритприји Ппщтине, али збпг 
ппвећане сеше щумске масе, кпју истпвременп не прати занављаое,  мпгуће је пшекивати и пву ппјаву 
на следећим ппдрушјима: 

-Псаница-Јпщаница-Вукпвац; 
-Лазница-Милатпвац; 
-Крупаја-Миланпвац-Сиге-РМУ“Јасенпвац“; 
-Брезница-Креппљин. 
 
Мпгуће ппследице при ппјави ерпзије била би разараое, деградација тла (кпје је билп 

ппщумљенп или пбрадивп). 
4.Ппжарне ппаснпсти дп кпјих дплази најшещће збпг присуства струје у електрпинсталацијама 

у пбјектима, а такпђе и у улишнпј електрпмрежи, кап и збпг присуства лакп запаљивих материјала. 
Пвпј врсти ппаснпсти ппсебнп је излпжен град Курщумлија кап и већа места на теритприји 

ппщтине 
5.Ппаснпсти пд експлпзија. Пва ппаснпст је везана за присуствп лакп запаљивих и 

експлпзивних гаспва и лакп испарљивих, запаљивих и експлпзивних тешнпсти и присуствп иницијатпра 
паљеоа и експлпзије, щтп најпре мпже бити присуствп струје.Пва врста ппаснпсти се превасхпднп 
везује за бензинске и гасне станице. 

6.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих 
материја. Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су 
мпгуће услед:                 
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-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази 
дп растураоа инсектицида;                    

-већих пщтећеоа апптеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге; 
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију; 
-пщтећеоа впзила-цистерне. 
7.Ппаснпсти пд ппјаве епидемија 
Дп мпгуће ппаснпсти пд ппјаве епидемија, нарпшитп акп је дуг перипд асанације, мпже дпћи 

услед: 
-пщтећеоа и загађеоа впдпизвприщта, каптажа и впдпвпдних инсталација; 
-загађиваоа кппаних и бущених бунара 
-растураоа и изливаоа септишких јама 
-распадаоа дпмаћих и дивљих живптиоа 
-неадекватнпг примеоиваоа санитарних мера у дпмаћинствима 
Акп би се, на крају, генерализпвале ппаснпсти пд земљптреса, пне би се, у најкраћем, 

пгледале у следећем: 
-велики брпј трауматизпваних и ппвређених лица, 
-један брпј лица затрпаних рущевинама, 
-један брпј страдалих лица, 
-један брпј угинулих живптиоа, 
-цуреое или растураое ппасних материја, 
-ппјава ппжара на срущеним или пщтећеним пбјектима услед кидаоа електрпинсталација или 

присуства лакп запаљивих тешнпсти, гаспва и материјала. 
-мпгућа ппјава глади, 
-ппјава хитне пптребе за прганизпваним  впдпснабдеваоем збпг пщтећене впдпвпдне 

инфраструктуре 
-ушесталије пбпљеваое станпвнищтва, 
-мпгућа ппјава епидемија, 
-ппјава пптребе за евакуацијпм и збриоаваоем пдређенпг брпја грађана, или самп 

збриоаваоем већег брпја грађана на лицу места 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

 
3.1.16. СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ 
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 467.517.929,ooдинара) 

 
Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Радна 
група 
 

Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица бр. 
 

Ппаснпст ЗЕМЉПТРЕС  
Ппис ппаснпсти: 
-изазиваое пщтећеоа, рущеоа или унищтеоа стамбених пбјеката и пбјеката инфраструктуре, 
при шему је ппсебнп псетљивп впдпснабдеваое станпвнищтва, 
-мпгуће ппкретаое нпвих клизищта 
-мпгућа ппјава пдрпна  
-мпгућа ппјава ппжара на птвпренпм(щумски и ппљски ппжари) услед кидаоа електрпмреже 
-мпгућа ппјава ппжара на срущеним или пщтећеним пбјектима услед кидаоа 
електрпинсталација или  присуства лакп запаљивих тешнпсти, гаспва и материјала. 
-велики брпј трауматизпваних и ппвређених лица, 
-један брпј лица затрпаних рущевинама, 
-један брпј страдалих лица, 
-један брпј угинулих живптиоа, 
- мпгућа ппјава цуреоа или растураоа ппасних материја, 
-мпгућа ппјава недпстатка впде за пиће , 
-мпгућа ппјава хитне пптребе за прганизпваним  впдпснабдеваоа збпг пщтећене впдпвпдне 
инфраструктуре 
-мпгуће ушесталије пбпљеваое станпвнищтва, 
-мпгуће ствараое услпва за ппјаву и мпгућа ппјава епидемија, 
-ппјава пптребе за збриоаваоем пдређенпг брпја грађана на лицу места. 
-мпгућ прекид фиксне и птежанп функципнисаое мпбилне телефпније 
-мпгуће птежанп функципнисаое здравствене службе 

Ппјављив. Према прпцени верпватнпће 30% 
 

Прпстпрна 
димензија 

Теритприја ппщтине Жагубица 

Интензитет    6ᴼ Меркалијеве скале 

Време   Април месец, преппдневни сати 

Тпк  -хук и пптрес 
-у стамбеним пбјектима ппмераое и падаое намещтаја, ствараое пукптина у зидпвима, 
ппадаое малтера са плафпна, 
-падаое црепа са крпвпва и рущеое димоака, 
-станпвнищтвп трауматизпванп у великпм брпју, а кпд једнпг дела дплази дп панике, 
-нестаје струја, 
-на пбјектима настају пщтећеоа пд лаких дп разараоа; неки пбјекти пстају непщтећени, 
-Ппјава клизищта и пдрпна дуж кпмуникације пд Креппљина према Петрпвцу  
-ппјавип се један брпј ппвређених лица  
-има ппгинулих лица, 
-на улицама рущевине старих пбјеката,.  
-Дпщлп је  дп прпмене режима ппдземних впда и замућиваоа или пресущиваоа ппјединих 
бунара и извпра и ствараоа нпвих извпра, при шему прети ппаснпст пд сепских бунара кпји су  
претвпрени у септишке јаме 
-дпщлп је дп пщтећеоа далекпвпдне мреже и пщтећеоа трафпппстрпјеоа 110/35 КВ,  
-дпщлп је дп пщтећеоа средопнаппнске и нискпнаппнске мреже и рущеоа ппјединих стубпва,  
-дпщлп је дп прекида рада Главне транзитне, дигиталне телефпнске централе  
-престали су са радпм  пператери јавне фиксне телефпније. 
-дпщлп је  дп пщтећеоа сапбрађајне инфраструктуре, путни правац према Креппљину и 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Тпк  Петрпвцу је у прекиду 
-јављају се пщтећеоа  пбјеката за впдпснабдеваое: впдпизвприщта (лпкална извприщта); 
сабирни резервпари - каптаже; бунари бущени и кппани; впдпвпдне инсталације-мрежа; 
-дпщлп је дп пресущиваоа извприщта, извпра, шесама и бунара али и ппјављиваоа нпвих 
извпра 
-птежан је рад Дпма здравља и хитне медицинске службе, 
-јавља се пптреба за збриоаваоем угрпжених на лицу места 
-дпщлп је дп маоих и већих пщтећеоа или рущеоа пбјеката пд  знашајне вреднпсти , 
-ппјава ппжара услед пщтећеоа или кидаоа електрпинсталација у пбјектима, 
-ппјава пщтећеоа стамбених пбјеката  услед кидаоа впдпвпдних или канализаципних цеви, 
-мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света 

Трајаое  Дп  2  минута са накнадним пптресима маоег интезитета 

Рана најава Дпгађај није пшекиван, јер не ппстпји рана најава за пву врсту ппаснпсти. 

Припрем-
љенпст  

-станпвнищтвп није припремљенп у адекватнпј мери за пвај дпгађај 
-пргани лпкалне сампуправе, државни пргани и здравствене и ветеринарске устанпве су 
припремани за пвакав дпгађај у пквирима свпје редпвне делатнпсти 

Утицај 
 

Ппгпђене щтићене вреднпсти: 
(МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ)   

  
А.Живпт и здравље људи  955 
-има мртвих лица                    
-стаое панике, настанак трауматпзних стаоа, пре свега психпгенпг карактера                   
-ппјава разних структура ппвреда и лица ппд рущевинама 
-има лица кпја су пстала без куће-стана и средстава за живпт                    
-пптреба за миграцијпм ради рещаваоа спцијалних и спцијалнп-медицинских прпблема  
1. Брпј мртвих лица 
Збпг изненаднпсти ппјаве земљптреса рашуна се да би дпщлп дп смртнпсти кпд 0,2% 
станпвника, щтп би за теритприју ппщтине изнпсилп пкп 25  лица, а у граду Жагубици тп би билп 
5 лица 
2. Брпј ппвређених лица 446 (дпминирају ппвреде разлишитих структура) 
 3.Брпј пбплелих лица  191 
Пдређен брпј лица налазип би се у рущевинама. Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих (637) 
рашуна се да би се 15% налазилп ппд рущевинама, щтп би за теритприју ппщтине билп 96 лица. 
4.. Брпј станпвника пстап без куће/стана и средстава за живпт (Рашуна се да би такав брпј бип 
0,2%, щтп је пкп 25 лица)                  
Пдређен брпј ппрпдица ће пстати у пптпунпсти без средстава за живпт услед рущеоа пбјеката 
кпји су уједнп захваћени и ппжарпм..  
5. Брпј лица за збриоаваое на лицу места  
Пдређен брпј лица пстап би на свпм ппседу, али би билп пптребе да се збрину пбезбеђеоем 
исправне впде, хране, средстава за хигијену и тд. У пваквпј ситуацији на теритприји ппщтине 
нащлп би се 200 лица. 
    6.Брпј лица са накнадним ппследицама земљптреса 68 
Накнадне ппследице настају услед ствпрених услпва за ппјаву заразних пбпљеоа 
 
Б.ЕКПНПМИЈА 
МПГУЋИ ТРПЩКПВИ збриоаваоа и медицинскпг збриоаваоа 2% Бучета ............9.350.358,58 
-медицинскп збриоаваое ппвређених и пбплелих 
-збриоаваое лица кпј су у пптпунпсти пстала без средстава за живпт 
-збриоаваое пних лица кпја су пстала на свпм ппседу 
-збриоаваое лица са накнадним ппследицама земљптреса 
Стамбени и ппмпћни пбјекти: 
-тещка пщтећеоа 180 
-тежа пщтећеоа 3083 
-умерена пщтећеоа , лака разараоа  238 
-лака пщтећеоа 180 
Стамбени и ппмпћни пбјекти – щтета  8% Бучета..................................................37.401.434,32 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Утицај  
В.Екплпгија : 
-загађеоа услед пуцаоа канализаципне мреже и преливаоа септишких јама 
Мпгући трпщкпви за асанацију у пбласти екплпгије 1% Бучета.................. 4.675.179,29 
 
Г.Друщтвена стабилнпст: 
Г.1.Впдппривредна инфраструктура: 

- извприщта ван упптребе збпг замућиваоа впде: 

 -пщтећена 2 два впдпвпдна система "Белпсавац" и "Крупајскп врелп" и  систем сампсталних 
впдпвпдних система, пднпснп сеских впдпвпда. 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Белпсавац" у дужини пд 2 км 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Крупајскп врелп" у дужини пд 800 метара 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Креппљин", засепк Равнищте 
-ппјава пщтећеоа на впдпвпдним системима Лазница, Селищте, Рибаре и Изварица 
-пщтећена канализаципна мрежа у Жагубици, Лазници и Креппљину 
-ван функције лабпратприја за интерну кпнтрплу исправнпсти впде 
Мпгућа щтета за санираое извприщта, впдпвпдне мреже и лабпратприје за интерну кпнтрплу 
испаравнпсти впде 2 % пд Бучета............................................................................ 9.350.358,58 

          
Г.2.Сапбраћајна инфраструктура: 
-Пщтећеоа ппщтинских путева: 
Држ.пут – Суви Дп 
Суви Дп – Изварица 
Држ.пут – Изварица 
Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 
Рибаре – Гпроа мала 
Селищте – Лазница 
Селищте – Милатпвац 
Држ.пут – Милатпвац 
Држ.пут – Вукпвац 
Држ.пут – Јпщаница 
Држ.пут – Псаница 
Држ.пут – Брезница 
Креппљин – Медвеђица –Близнак 
Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 
-пщтећенп 5 мпстпва на ппщтинским путевима 
Мпгући трпщкпви за ппправку ппщтинских путева  и мпстпва 1% пд Бучета ........4.675.179,29 
 
Д.Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја 
Д.1.Здравствена и спцијална защтита 
-пщтећеое пбјекта Дпма здравља   
-пщтећеоа рендгена, 
-пщтећеоа лабпратприја и лабпратпријских средтава и ппреме, 
-један брпј трауматизпваних лица, кприсника здравствених услуга  
-један брпј ппвређених лица – радника устанпва и кприсника услуга  
-нестанак струје и впде у здравственим прпстпријама, 
-пщтећеоа електришних, впдпвпдних и канализаципних инсталација у пбјекту ДЗ, 
-нестанак телекпмуникација, 
-птежанп или немпгуће кприщћеое санитетских впзила, 
-пщтећеоа апптеке и евентуалнп растураое медикамената  
-пщтећеоа на здравственим  станицама и амбулантама 
Прпцеоена щтета изнпси 1% пд Бучета.......................................................... 4.675.179,29 
Д.2. Пстали правни субјекти фпрмирани пдлукама Скупщтине ппщтине кап јавни правни 
субјекти: 
Технишка щкпла 
КПЦ "Јпван Щербанпвић" 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Утицај  ПЩ "Јпван Щербанпвић" 
ПЩ "Мпща Пијаде" 
ПЩ "Јпван Щербанпвић" 
Туристишка прганизација 
Прпцеоена щтета изнпси 0,5% пд Бучета........................................................2.350.000,пп 
 
 
МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ: 
Б.Екпнпмија :......................................................46.751.792,90  или 10 % пд Бучета ппщтине 
В.Екплпгија :......................................................... 4.675.179,29 или 1% пд Бучета ппщтине 
Г.Друщтвена стабилнпст: 
Г.1.Впдппривредна инфраструктура............... 9.350.358,58или 2 % пд Бучета ппщтине 
Г.2.Сапбраћајна инфраструктура....................  4.675.179,29или 1% пд Бучета ппщтине 
Д.Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја 
Д.1.Здравствена и спцијална защтита...........  4.675.179,29или 1% пд Бучета ппщтине 
Д.2. Пстали правни субјекти ........................... 2.350.000,пп или 0,5% пд Бучета ппщтине 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ 
............................................................................72.477.689,35 или 15,50% пд Бучета 
 
МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ  ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА А КПЈИ СУ 
ВЛАСНИЦИ ПБЈЕКАТА НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ : 
1.Енергетска инфраструктура  

-пщтећеоа на далекпвпду  110 кV  извпд Бпр ( пд Бпра дп Жагубице); 
- пщтећеоа на далекпвпду    35 кV извпд Петрпвац ( пд Петрпвца дп Жагубице); 
- пщтећеоа на далекпвпду    10 kV крпз ппщтински центар са 8 извпда, и тп: 
     1. извпд Лазница (пд Т.С. 35/10 kV „Јеленац“  дп Лазнице, Ваља Маре, Пграде, 

Дубащнице,Бигара, Брезе, Селищта, Милатпвца и Вукпвца);  
     2. извпд Жагубица (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Жагубице); 
     3. извпд Рибаре (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Сувпг 

Дпла,Трщке,Изварице,Јпщанишке задруге и  Рибара); 
     4. извпд Каменица(пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“    дп Каменице,Црепане и Милатпвац 

ппља); 
     5. извпд Сиге (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Сига,Миланпвца и Крупаје); 
     6. извпд Креппљин (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“  дп Креппљина ,Врао 1 и 

2,Брезнице и Фарме пилића); 
     7. извпд Псаница(пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Враоа 1 и 2,Псанице и Јпщанице); 
     8. извпд Рудник (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“     дп Рудника Јасенпвац) 
 
Пщтећеоа пренпсне мреже кпја је прикљушена на следеће трафпстанице: 
-ТС 110/35 kV ''Жагубица'' крајое снаге 2x20 MVA, са прикљушним 110 kV и 35 kV 
далекпвпдима на далекпвпде  према Бпру и Петрпвцу (110 kV и 35 kV); 
-ТС 35/10 kV „ Креппљин“; 
-ТС 35/10 kV „Јеленац“; 
-ТС 35/10 kV ''Крст''; 
-ТС 35/10 kV ''Француске бараке''; 
-ТС 35/10 kV ''Буспвата''  
-101 ТС 10/0,4 kV 

Щтета:..................................................................................................................25.000.000,пп 
2.Пщтећеоа бензинских пумпи: 

-„НИС петрпл“, Жагубица 
-„НИС петрпл“, Креппљин 

Щтета:..................................................................................................................3.000.000,пп 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

 
Утицај 

3.Телекпмуникаципна инфраструктура:  
-престанак раде телефпнске централе услед нестанка струје или пщтећеоа: 
ШН "Жагубица" Дигитална  
„Креппљин " Дигитална   
-пщтећеоа или падаое антенских стубпва за мпбилну телефпнију. 
-престанак рада радипстаница 
Щтета ..........................................................................................................2.000.000,пп 
 
4.Сапбраћајна инфраструктура 
Држ.пут II А реда Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 
Држ.пут II А реда Жагубица – Мајданпек 
Држ.пут II А реда Креппљин – Деспптпвац 
Щтета ..........................................................................................................6.000.000,пп 
 
5.Приватни сектпр у пбласти снабдеваоа станпвнищтва хранпм: 
МЛИНПВИ: 
-"Млин Ппппвић "-  селп Суви Дп, капацитет 800 кг/сат,  
-"Мпки Јунипр "– селп Лазница-Селищте, капацитет 600кг/сат,  
-СЗР "Млинскп Пекарска"  Креппљин-Сиге, капацитет 600кг/сат 
ПЕКАРЕ: 
-СЗР Млинскп Пекарска-  Креппљин-Сиге, капацитет 50 хлеба/сат,  
-Пекара "Браћа Миленкпвић"-  Креппљин, капацитет 70 хлеба/сат,  
-"Клас Елез" Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 80 хлеба/сат,  
-СЗР "Пане Пека"- Креппљин-Миланпвац, капацитет 60 хлеба/сат,  
-СЗР "Манигпс"-  Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 60 хлеба/сат,  
МАГАЦИНИ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 250т,  
- ДПП Бепхпм лине- Вукпвац-, капацитет 1000м²,  
ХЛАДОАШЕ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 50т,  
-СЗТР „Дражен“ –  Јпщаница, капацитет  240 кубика,  
-Нпвица –  Јпщаница, капацитет 50т,  
МЕСАРЕ: 
-Месара "Врелп Прпдукт"- Щетпое-  Креппљин,  
-Месара "Паца"-  Царице Милице 12320 Жагубица,  
-Месара „Мики“-  Краља Милана 12320 Жагубица,  
МЛЕКАРА: 
-Млекара ДПП „МЗ Хпмпљка“,  Вукпвац-Изварица, капацитет 5000л млека на дан,  
ФАРМЕ: 
-Ппљппривреднп газдинствп Ненад  Петрпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац,  
-Ппљппривреднп газдинствп Бпбан Симепнпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац,  
-Ппљппривреднп газдинствп Денис Баланпвић, 12317 Псаница,  
-Фарма пваца и кпза „Бела Река“,  Креппљин-Близнак,  
РИБОАЦИ: 
-Рибоак Белпсавац,  Хпмпљска 62. 12320 Жагубица , капцитет 12т  
-РМ „Млава“ пастрмски рибоак Жагубица,  Цара Дущана 27., капацитет 120т.  
- Ппљппривреднп газдинствп Ненад Петрпвић, Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа  4т 
гпдищое   
- Ппљппривреднп газдинствп Мпмшилп Петрпвић, Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа 3,5 
гпдищое 
 
Мпгућа щтета...........................................................................................15.000.000,пп 
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 УКУПНЕ МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ  ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА: 
1.Укупна щтета на електрпенергетскпј инфраструктури..................................25.000.000,пп 
2.Укупна щтета на бензинским пумпама.............................................................3.000.000,пп 
2. Укупна щтета на телекпмуникаципнпј инфраструктури...............................2.000.000,пп 
3. Укупна щтета на сапбраћајнпј инфраструктури.............................................6.000.000,пп 
4.Приватни сектпр - снабдеваое хранпм (ЕКПНПМИЈА)..................................15..000.000,пп 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРПЩКПВА-ЩТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЗЕМЉПТРЕСА КАП 
НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА (ЗА ПРПЦЕНУ - У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ): 
 
А.Живпт и здравље људи........................................................................955 
 
Б.Екпнпмија: 
-ппщтина............................................................... .........................................46.751.792,90  
-други правни субјекти и псигураое(щтета кпд приватнпг сектпра).........15.000.000,пп 
УКУПНП......................61.751.792,90  или 13,21% у пднпсу на Бучет ппщтине 
В.Екплпгија: 
-ппщтина.............................................................. 4.675.179,29 или 1% пд Бучета ппщтине 
- други правни субјекти и псигураое............................................ 
УКУПНП................................................... 4.675.179,29 у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА ЕКПЛПГИЈА:...66.426.972,29 или  14,21% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
Г.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
1. Енергетска инфраструктура 
-ппщтина.......................................................................................................... 
 - други правни субјекти и псигураое..............28.000.000,пп или  6% у пднпсу на Бучет ппщтине 
2 Телекпмуникаципна инфраструктура: 
-ппщтина................................................................................................... 
- други правни субјекти и псигураое..........2.000.000,пп или  0,43% у пднпсу на Бучет ппщтине 
3. Впдппривредна инфраструктура: 
-ппщтина........................................................9.350.358,58 или 2 % пд Бучета ппщтине 
- други правни субјекти и псигураое.............................................................. 
4. Сапбраћајна инфраструктура 
-ппщтина........................ .................................................................................  4.675.179,29 
- други правни субјекти и псигураое...............................................................6.000.000,пп 
УКУПНП.............................................10.675.179,29 или 2,28 % у пднпсу на Бучет ппщтине 
УКУПНП ДРУЩТВЕНА СТАБИЛНПСТ...50.025.537,87.,пп или 10,70% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
Д. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
-ппщтина: 
1.Здравствена и спцијална защтита...............................................................  4.675.179,29 
2. Пстали правни субјекти .............................................................................. 2.350.000,пп 
................................................................................... 
УКУПНП УСТАНПВЕ..........................7.025.179,29 или 1,50% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  123.477.689,45  или 26,41% 
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Генериса
ое других 
ппаснпсти 
 

Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити: 
1.Ппкретаое већ евидентираних и нпвих клизищта; 
2.Ппјава ппжара на пбјектима и на птвпренпм прпстпру услед кидаоа 

нискпнаппнске електрпмреже  
3.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или 

шврстих материја 
Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине  мпгу имати ускп-лпкални карактер, 

али су мпгуће услед: 
-сапбраћајнпг удеса аутпцистерне са ппасним материјама на кпмуникацији 

Петрпвац на Млави - Жагубица  
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп 

акп дплази дп растураоа инсектица;  
-изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију;  
4.Недпстатак впде за пиће; 
5.Услпви за ппјаву епидемија 

 

Референтн
и 
инциденти 

У задоих 50 гпдина није билп ппјаве земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине, 
али се на теритприји псетип земљптрес шији је епицентар бип у  пкплини Краљева и на 
Кппапнику, а пре тпгс у Румунији 

Инфпрмиса
ое јавнпсти 

Мпгуће је узбуоиваое станпвнищтва сиренама дп прекида електришне енергије. 
Инфпрмисаое јавнпсти п стаоу на терену би билп мпгуће прекп лпкалних средстава јавнпг 
инфпрмисаоа укпликп имају алтернативнп пбезбеђеое струје. 
Инфпрмисаое би се пдвијалп прекп средстава инфпрмисаоа са теритприја кпје нису 
ппгпђене земљптреспм. 

Будуће ин-
фпрмације 

На  пригпдан нашин, прекп средстава инфпрмисаоа, крпз предаваоа и сл. треба 
припремити станпвнищтвп за ситуацију када би наступила ппаснпст пд земљптреса 
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3.1.17. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 

(Прпгнпза верпватнпће) 
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 467.517.929,ooдинара) 

 
             Табела 1 за исказиваое верпватнпће 

Категприја 
Верпватнпћа или ушесталпст 

(а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
            Табела 2 за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

 Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја Категприја  Категприја Пдабранп  

1 Минимална  <50  

2 Мала  50-200  

3 Умерена  201-500  

4 Пзбиљна  501-1500 + 

5 Катастрпфална  >1500  

 
   Табела 3 за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију (стамбени, ппмпћни и други пбјекти,асанација) 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја  Велишина ппследица  Критеријум  Пдабранп 

1  Минимална  шији изнпс прелази   1%  бучета   

2  Мала  шији изнпс прелази   3%  бучета   

3  Умерена  шији изнпс прелази   5%  бучета   

4  Пзбиљна  шији изнпс прелази 10%  бучета  + 14,21% 

5  Катастрпфална  шији изнпс прелази 15%  бучета   

 
 
 
Табела 4 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на  
критишнпј   инфраструктури (впдппривреда, сапбраћајна инфраструктура) 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури  

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета   

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета   

5 Катастрпфална >10%   бучета  + 10,70% 

 
Табела 5 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <0.5%   бучета  

2 Мала 0.5-1%   бучета  

3 Умерена    1-3%   бучета +  1,50 

4 Пзбиљна    3-5%   бучета  

5 Катастрпфална >5%   бучета  
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Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

         

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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 Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст 
                -Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 
 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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н
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ар

љ
и

ва
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ал

а 
 

С
р

е
д

о
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 

устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 

за
н

ем
ар

љ
и
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                                             3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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н
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и
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Матрица 4. Укупан ризик - земљптрес 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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 УКУПАН РИЗИК ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГНЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
 

Матрица Врста ризика   Нивп 
ризика  

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи ВЕПМА ВИСПК 4 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 4 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална 
щтета на критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  
знашаја 

ВИСПК 3 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену 
стабилнпст 

ВЕПМА ВИСПК 4 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК ВЕПМА ВИСПК 
НЕПРИХВАТЉИВ 
ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ 

 
ВЕПМА ВИСПК 

4 

 
 
УКУПНА ЩТЕТА ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ 
 
А.Живпт и здравље људи........................................................................955 
 
Б.Екпнпмија/екплпгија: 66.426.972,29 или  14,21% у пднпсу на Бучет ппщтине  
Ц.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 50.025.537,87.,пп или 10,70% у пднпсу на Бучет ппщтине 
Д. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 7.025.179,29 или 1,50% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  123.477.689,45  или 26,41% 
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3.1.18. ТРЕТМАН РИЗИКА 

Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и ппступака да би се 
редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

 

  
Прпстпрнп и урбанистишкп планираое 
 
- Прпстпрнп планираое врщити и усаглащавати према важећпј 
закпнскпј регулативи, узимајући у пбзир физишкп гепграфске 
карактеристике теритприје (рељеф, впдптпкпви) и ппстпјеће 
инфраструктурне пбјекте. 
Прпстпрним планпм се пдређују смернице за развпј делатнпсти и 
намену ппврщина кап и услпви за пдрживи и равнпмерни развпј 
шитаве теритприје ппщтине. 
- Урбанистишким планираоем пптребнп је  прецизирати расппред  
инфраструктурних мрежа, јавних пбјеката и ппврщина, впдећи 
рашуна п већ ппстпјећим ппврщинама, при шему се ппдразумева 
прпстпр за станпваое, рад, сапбраћај и рекреацију. 

Ппщтинска 
управа 
 

У кпнтинуитету 
 

-Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
 

На седницама 
СП 
 

2 Прпјектпваое и изградоа пбјеката на сеизмишким ппдрушјима 
- Пре прпјектпваоа и градое, врщеое геплпщкпг испитиваоа већ 
ппстпјећег  и планиранпг урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое 
ппстпјећих ппдатака инжиоеријскп-геплпщких,  хидрп-геплпщких 
и других испитиваоа. 
Пдређиваое сеизмишких утицаја на кпнструкције пбјеката  
нискпградое и, нарпшитп, пбјеката виспкпградое узимајући у 
пбзир утицај лпкалних услпва тла. 
- Прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у складу са 
сеизмплпщким захтевима лпкације на кпјпј се пбјекат гради. 
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће: 
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и динамишку 
анализу кпнструкције са елабпратпм п сеизмишкпм ризику 
-ревизију прпјекта; 
-дпбијаое грађевинске дпзвпле; 
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и 
кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм; 
-инспекцијска кпнтрпла за време градое; 
-технишки пријем пбјекта; 
-дпбијаое упптребне дпзвпле. 

Ппщтинска 
управа 
Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби 
Пп пптреби 

- Специјализпвани 
правни субјекти за 
геплпщка 
испитиваоа  
 
 
 
- Прпјектни 
 бирпи 

На седницама 
СП 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  З
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1 2 3 4 5 6 7 

3 

З 
Е 

М
 Љ

 П
 Т

 Р
 Е

 С
 

Предузимаое мера на прпстпру клизищта 
- санираое ппстпјећих клизищта 
- забрана даље изградое пбјеката на прпстпру клизищта 
-израда пдвпдних канала 
-израда пптппрних зидпва и стубпва 

Ппщтинска 
управа 

У складу са пла-
нпм санираоа 
клизищта 

Угпвпрени правни 
субјекат 

Ппщтинскп веће 

4 Уређеое впдптпкпва 
- уређеое впдних пбјеката на впдптпкпвима 1.реда 
- уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине 
 

-ЈВП 
„Србијавпде“  
-Ппщтинска 
управа 

-Пп плану ЈВП 
„Србијавпде“  
-Пп плану 
превент.мера на 
впдптпц.2.реда 

-Ппщтинска 
управа 
-Савети месних 
заједница 

На седницама 
СП 
 

5 Пдржаваое пбјеката за впдпснабдеваое и канализаципне 
мреже 
-пдржаваое стабилнпсти система за впдпснабдеваое 
-пдржаваое сабирних резервпара; 
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже 
-пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже 
-изградоа нпве канализаципне мреже 

ЈКП „Белпсавац“ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац“ 

Ппщтинска управа На седницама 
СП 

6 Предузимаое мера на деппнијама 
-изградоа  метанских ипуста на деппнији   
-санираое дивљих деппнија 
 

ЈКП „Белпсавац“ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац“ 

Савети месних 
заједница 

Ппщтинскп веће 

7 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката електрпенергетске 
инфраструктуре 
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са Електрппривредпм 
 

ЕПС Пп плану ЕПС-а   

8 Пдржаваое прптивппжарне сигурнпсти пбјеката  Власници 
пбјеката 

Кпнтинуиранп  Прптивппжарна 
инспекција 

-Ппщт.щтаб за вс 
-Пщтинскп веће 
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3.1.19. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА 
ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, 
планираое 
 
-адекватнп урбанистишкп планираое  и изградоа 
пбјеката у пднпсу на мпгућу ппаснпст пд 
земљптреса; 
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и 
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна 
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на 
теритприји ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа 
у слушају земљптреса са ппсебним акцентпм на 
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва. 
-праћеое свакпдневних инфпрмација РСЗ п 
регистрпваним земљптресима на теритприји 
Србије 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника 
цивилне защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из 
пбласти ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису 
ппремљене и нису пбушаване 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

2.Систем за рану најаву 
-Ппщтина нема прганизпвану ппсебну службу 
кпја прати и прпушава сеизмплпщке ппјаве на 
теритприји ппщтине  

 

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа 
цивилне защтите 
-прегледи кпјима распплаже Републишки сеизмплпщки 
завпд; 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
-литература кпја пбрађује ппаснпсти пд земљптреса 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-прпстпрнп планираое врщити у складу са 
рељефпм, карактеристикама тла и 
хидрпграфскпм мрежпм 
- пре прпјектпваоа и градое утврдити тзв. 
сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти 
- прпјектпваое пбјеката врщити за пшекивани 
степен сеизмишнпсти ради пдређиваоа 
сеизмишких утицаја на кпнструкције пбјеката  
нискпградое и, нарпшитп,пбјеката виспкпградое  
-при изградои пбјеката придржавати се 
квалитета градое према прпјектима за сеизмишка 
ппдрушја 
-врщити технишки пријем пбјеката 
-легализпвати пбјекте 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 
25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 
4.Превентивне мере 
  1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое, 
при шему се, пре свега, сагледавају сеизмишкп-
геплпщке карактеристике урбанистишкпг ппдрушја и 
щире теритприје, при шему се впди рашуна п: 
 -избпру лпкација за изградоу насеља или пбјеката, 
при шему се впди рашуна п услпвима тла за градоу на 
сеизмишким ппдрушјима; 
-избпру кпнструкција пбјеката, нарпшитп пбјеката 
виспкпградое,   
-кпд избпра кпнструкција пријентација треба да буде 
према зиданим кпнструкцијама, префабрикпваним 
кпнструкцијама, шелишним кпнструкцијама, 
кпнструкцијама пд преднапрегнутпг бетпна; да 
пквирне кпнструкције буду у кпмбинацији са 
армиранп-бетпнским зидпвима или језгрима; да 
кпнструкције буду пд армиранпбетпнских зидпва или 
да буде армиранпбетпнска кпнструкција; 
 -густини насељенпсти, 
 -пдвпјенпсти индустријских пд стамбених зпна, 
-велишини и расппреду пбјеката, 
 -прпјектпваоу кпмуналне инфраструктуре. 
   2.Правилнп архитектпнскп рещеое пбјеката при шему 
се впди ращуна п: 
 -пплпжају пбјекта, 
-избпру грађевинскпг материјала,  
-ппщтпваоу технишких нпрматива изградое на 
трусним ппдрушјима, 
   3.Сеизмиша микрпрејпнизација насеља збпг веће 
густине насељенпсти и спратнпсти пбјеката. 
   4. Адекватнп деппнпваое и шуваое ппасних материја 
и кпнтрпла кприщћеоа и пдржаваоа ппасних 
инсталација 
 

Пстали субјекти: 
-Електрпдистрибуција 
-Телекпм 
-Пплицијска станица 
 
6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базние станице Телекпма; 
- базние станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа 
 
7.Пперативне мере 
Збпг примарних и секундарних ппследица земљптреса 
ангажују се снаге и средства за: 
                   1.спасаваое из рущевина (уз ращшищћаваое 
рущевина), 
                   2.прву и прву медицинску ппмпћ, 
                   3.РХБ защтиту, 
                   4.защтиту и спасаваое пд ппжара и експлпзија, 
                   5.збриоаваое угрпжених и ппстрадалих, 
                   6.пшуваое дпбара битних за ппстанак, 
                   7.хитнп усппстављаое неппхпдних служби пд 
јавнпг интереса 
                   8.асанација теритприје. 
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3.1.20. Карта- ппаснпсти пд земљптреса кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја 
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3.1.21. СЦЕНАРИП ЗА ЗЕМЉПТРЕС КАП  НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ 
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 

(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 467.517.929,ooдинара) 

 
Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Радна 
група 
 

Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст ЗЕМЉПТРЕС СА ППЈАВПМ ПДРПНА 
Ппис ппаснпсти: 
-изазиваое пщтећеоа, рущеоа или унищтеоа стамбених пбјеката и пбјеката инфраструктуре, 
при шему је ппсебнп псетљивп впдпснабдеваое станпвнищтва, 
-мпгуће ппкретаое нпвих клизищта 
-мпгућа ппјава пдрпна  
-мпгућа ппјава ппжара на птвпренпм(щумски и ппљски ппжари) услед кидаоа електрпмреже 
-мпгућа ппјава ппжара на срущеним или пщтећеним пбјектима услед кидаоа 
електрпинсталација или  присуства лакп запаљивих тешнпсти, гаспва и материјала. 
-велики брпј трауматизпваних и ппвређених лица, 
-један брпј лица затрпаних рущевинама, 
-један брпј страдалих лица, 
-један брпј угинулих живптиоа, 
- мпгућа ппјава цуреоа или растураоа ппасних материја, 
-мпгућа ппјава недпстатка впде за пиће , 
-мпгућа ппјава хитне пптребе за прганизпваним  впдпснабдеваоа збпг пщтећене впдпвпдне 
инфраструктуре 
-мпгуће ушесталије пбпљеваое станпвнищтва, 
-мпгуће ствараое услпва за ппјаву и мпгућа ппјава епидемија, 
-ппјава пптребе за збриоаваоем пдређенпг брпја грађана на лицу места. 
-мпгућ прекид фиксне и птежанп функципнисаое мпбилне телефпније 
-мпгуће птежанп функципнисаое здравствене службе 

Ппјављив. Према прпцени верпватнпће 30% 
 

Прпстпрна 
димензија 

Теритприја ппщтине Жагубица 

Интензитет    7ᴼ Меркалијеве скале 

Време   Април месец, преппдневни сати 

Тпк  -хук и пптрес 
-у стамбеним пбјектима ппмераое и падаое намещтаја, ствараое пукптина у зидпвима, 
ппадаое малтера са плафпна, 
-падаое црепа са крпвпва и рущеое димоака, 
-станпвнищтвп трауматизпванп у великпм брпју, а кпд једнпг дела дплази дп панике, 
-нестаје струја, 
-на пбјектима настају пщтећеоа пд лаких дп разараоа; неки пбјекти пстају непщтећени, 
-Ппјава клизищта и пдрпна дуж кпмуникације пд Креппљина према Петрпвцу  
-ппјавип се један брпј ппвређених лица  
-има ппгинулих лица, 
-на улицама рущевине старих пбјеката,.  
-Дпщлп је  дп прпмене режима ппдземних впда и замућиваоа или пресущиваоа ппјединих 
бунара и извпра и ствараоа нпвих извпра, при шему прети ппаснпст пд сепских бунара кпји су  
претвпрени у септишке јаме 
-дпщлп је дп пщтећеоа далекпвпдне мреже и пщтећеоа трафпппстрпјеоа 110/35 КВ,  
-дпщлп је дп пщтећеоа средопнаппнске и нискпнаппнске мреже и рущеоа ппјединих стубпва,  
-дпщлп је дп прекида рада Главне транзитне, дигиталне телефпнске централе  
-престали су са радпм  пператери јавне фиксне телефпније. 
-дпщлп је  дп пщтећеоа сапбрађајне инфраструктуре, путни правац према Креппљину и 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Тпк  Петрпвцу је у прекиду 
-јављају се пщтећеоа  пбјеката за впдпснабдеваое: впдпизвприщта (лпкална извприщта); 
сабирни резервпари - каптаже; бунари бущени и кппани; впдпвпдне инсталације-мрежа; 
-дпщлп је дп пресущиваоа извприщта, извпра, шесама и бунара али и ппјављиваоа нпвих 
извпра 
-птежан је рад Дпма здравља и хитне медицинске службе, 
-јавља се пптреба за збриоаваоем угрпжених на лицу места 
-дпщлп је дп маоих и већих пщтећеоа или рущеоа пбјеката пд  знашајне вреднпсти , 
-ппјава ппжара услед пщтећеоа или кидаоа електрпинсталација у пбјектима, 
-ппјава пщтећеоа стамбених пбјеката  услед кидаоа впдпвпдних или канализаципних цеви, 
-мпгућа угрпженпст живптне средине, земљищта, впда, биљнпг и живптиоскпг света 
-Дпщлп је дп ппјаве ПДРПНА на вище места на путнпм правцу Креппљин - Петрпвац, у рејпну 
манастира Гпроак према Ждрелу. На пвпм путнпм правцу сапбраћај је у прекиду. 

Трајаое  Дп  2  минута са накнадним пптресима маоег интезитета 

Рана најава Дпгађај није пшекиван, јер не ппстпји рана најава за пву врсту ппаснпсти. 

Припрем-
љенпст  

-станпвнищтвп није припремљенп у адекватнпј мери за пвај дпгађај 
-пргани лпкалне сампуправе, државни пргани и здравствене и ветеринарске устанпве су 
припремани за пвакав дпгађај у пквирима свпје редпвне делатнпсти 

Утицај 
 

Ппгпђене щтићене вреднпсти: 
(МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ)   

  
А.Живпт и здравље људи  955 
-има мртвих лица                    
-стаое панике, настанак трауматпзних стаоа, пре свега психпгенпг карактера                   
-ппјава разних структура ппвреда и лица ппд рущевинама 
-има лица кпја су пстала без куће-стана и средстава за живпт                    
-пптреба за миграцијпм ради рещаваоа спцијалних и спцијалнп-медицинских прпблема  
1. Брпј мртвих лица 
Збпг изненаднпсти ппјаве земљптреса рашуна се да би дпщлп дп смртнпсти кпд 0,2% 
станпвника, щтп би за теритприју ппщтине изнпсилп пкп 25  лица, а у граду Жагубици тп би билп 
5 лица 
2. Брпј ппвређених лица 446 (дпминирају ппвреде разлишитих структура) 
 3.Брпј пбплелих лица  191 
Пдређен брпј лица налазип би се у рущевинама. Пд укупнпг брпја ппвређених и пбплелих (637) 
рашуна се да би се 15% налазилп ппд рущевинама, щтп би за теритприју ппщтине билп 96 лица. 
4.. Брпј станпвника пстап без куће/стана и средстава за живпт (Рашуна се да би такав брпј бип 
0,2%, щтп је пкп 25 лица)                  
Пдређен брпј ппрпдица ће пстати у пптпунпсти без средстава за живпт услед рущеоа пбјеката 
кпји су уједнп захваћени и ппжарпм..  
5. Брпј лица за збриоаваое на лицу места  
Пдређен брпј лица пстап би на свпм ппседу, али би билп пптребе да се збрину пбезбеђеоем 
исправне впде, хране, средстава за хигијену и тд. У пваквпј ситуацији на теритприји ппщтине 
нащлп би се 200 лица. 
    6.Брпј лица са накнадним ппследицама земљптреса 68 
Накнадне ппследице настају услед ствпрених услпва за ппјаву заразних пбпљеоа 
Б.ЕКПНПМИЈА 
МПГУЋИ ТРПЩКПВИ збриоаваоа и медицинскпг збриоаваоа 2% Бучета ............9.350.358,58 
-медицинскп збриоаваое ппвређених и пбплелих 
-збриоаваое лица кпј су у пптпунпсти пстала без средстава за живпт 
-збриоаваое пних лица кпја су пстала на свпм ппседу 
-збриоаваое лица са накнадним ппследицама земљптреса 
Стамбени и ппмпћни пбјекти: 
-тещка пщтећеоа 280 
-тежа пщтећеоа 4383 
-умерена пщтећеоа , лака разараоа  438 
-лака пщтећеоа 280 
Стамбени и ппмпћни пбјекти – щтета  10% Бучета..................................................46.751.792,90 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА:.................................................................12%  56.102.151,48 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Утицај  
В.Екплпгија : 
-загађеоа услед пуцаоа канализаципне мреже и преливаоа септишких јама 
Мпгући трпщкпви за асанацију у пбласти екплпгије 1% Бучета.................. 4.675.179,29 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА-ЕКПЛПГИЈА................................................... 13% бучета 60.777.330,77 
 
Г.Друщтвена стабилнпст: 
Г.1.Впдппривредна инфраструктура: 

- извприщта ван упптребе збпг замућиваоа впде: 

 -пщтећена 2 два впдпвпдна система "Белпсавац" и "Крупајскп врелп" и  систем сампсталних 
впдпвпдних система, пднпснп сеских впдпвпда. 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Белпсавац" у дужини пд 2 км 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Крупајскп врелп" у дужини пд 800 метара 
-пщтећена впдпвпдна мрежа на впдпвпднпм систему "Креппљин", засепк Равнищте 
-ппјава пщтећеоа на впдпвпдним системима Лазница, Селищте, Рибаре и Изварица 
-пщтећена канализаципна мрежа у Жагубици, Лазници и Креппљину 
-ван функције лабпратприја за интерну кпнтрплу исправнпсти впде 
Мпгућа щтета за санираое извприщта, впдпвпдне мреже и лабпратприје за интерну кпнтрплу 
испаравнпсти впде 2 % пд Бучета............................................................................ 9.350.358,58 

          
Г.2.Сапбраћајна инфраструктура: 
-Пщтећеоа ппщтинских путева: 
Држ.пут – Суви Дп 
Суви Дп – Изварица 
Држ.пут – Изварица 
Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 
Рибаре – Гпроа мала 
Селищте – Лазница 
Селищте – Милатпвац 
Држ.пут – Милатпвац 
Држ.пут – Вукпвац 
Држ.пут – Јпщаница 
Држ.пут – Псаница 
Држ.пут – Брезница 
Креппљин – Медвеђица –Близнак 
Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 
-пщтећенп 5 мпстпва на ппщтинским путевима 
Мпгући трпщкпви за ппправку ппщтинских путева  и мпстпва 2% пд Бучета ........ 9.350.358,58 
УКУПНП ДРУЩТВЕНА СТАБИЛНПСТ: 4% Бучета.......................................................18.700.717,16 
Д.Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја 
Д.1.Здравствена и спцијална защтита 
-пщтећеое пбјекта Дпма здравља   
-пщтећеоа рендгена, 
-пщтећеоа лабпратприја и лабпратпријских средтава и ппреме, 
-један брпј трауматизпваних лица, кприсника здравствених услуга  
-један брпј ппвређених лица – радника устанпва и кприсника услуга  
-нестанак струје и впде у здравственим прпстпријама, 
-пщтећеоа електришних, впдпвпдних и канализаципних инсталација у пбјекту ДЗ, 
-нестанак телекпмуникација, 
-птежанп или немпгуће кприщћеое санитетских впзила, 
-пщтећеоа апптеке и евентуалнп растураое медикамената  
-пщтећеоа на здравственим  станицама и амбулантама 
Прпцеоена щтета изнпси 2% пд Бучета.......................................................... 9.350.358,58 
Д.2. Пстали правни субјекти фпрмирани пдлукама Скупщтине ппщтине кап јавни правни 
субјекти: 
Технишка щкпла 
КПЦ "Јпван Щербанпвић" 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Утицај  ПЩ "Јпван Щербанпвић" 
ПЩ "Мпща Пијаде" 
ПЩ "Јпван Щербанпвић" 
Туристишка прганизација 
Прпцеоена щтета изнпси 1% Бучета............................................................... 4.675.179,29 
УКУПНП УСТАНПВЕ И ПСТАЛИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ...............................3% Бучета 14.025.537.87 
 
 
 
МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ: 
Б.Екпнпмија-екплпгија ..................................................60.777.330,77 или 13 % пд Бучета ппщтине 
Г.Друщтвена стабилнпст:.......................................................18.700.717,16 или 4% Бучета ппщтине 
Д.Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја.............14.025.537,87 или 3% Бучета ппщтине 
 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ 
...................................................................................93.503.585,80  или 20% пд Бучета ппщтине 
 
МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ  ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА А КПЈИ СУ 
ВЛАСНИЦИ ПБЈЕКАТА НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ : 
1.Енергетска инфраструктура  

-пщтећеоа на далекпвпду  110 кV  извпд Бпр ( пд Бпра дп Жагубице); 
- пщтећеоа на далекпвпду    35 кV извпд Петрпвац ( пд Петрпвца дп Жагубице); 
- пщтећеоа на далекпвпду    10 kV крпз ппщтински центар са 8 извпда, и тп: 
     1. извпд Лазница (пд Т.С. 35/10 kV „Јеленац“  дп Лазнице, Ваља Маре, Пграде, 

Дубащнице,Бигара, Брезе, Селищта, Милатпвца и Вукпвца);  
     2. извпд Жагубица (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Жагубице); 
     3. извпд Рибаре (пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“  дп Сувпг 

Дпла,Трщке,Изварице,Јпщанишке задруге и  Рибара); 
     4. извпд Каменица(пд Т.С. 35/10 kV  „Јеленац“    дп Каменице,Црепане и Милатпвац 

ппља); 
     5. извпд Сиге (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Сига,Миланпвца и Крупаје); 
     6. извпд Креппљин (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“  дп Креппљина ,Врао 1 и 

2,Брезнице и Фарме пилића); 
     7. извпд Псаница(пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“ дп Враоа 1 и 2,Псанице и Јпщанице); 
     8. извпд Рудник (пд Т.С. 35/10 kV  „Креппљин“     дп Рудника Јасенпвац) 
 
Пщтећеоа пренпсне мреже кпја је прикљушена на следеће трафпстанице: 
-ТС 110/35 kV ''Жагубица'' крајое снаге 2x20 MVA, са прикљушним 110 kV и 35 kV 
далекпвпдима на далекпвпде  према Бпру и Петрпвцу (110 kV и 35 kV); 
-ТС 35/10 kV „ Креппљин“; 
-ТС 35/10 kV „Јеленац“; 
-ТС 35/10 kV ''Крст''; 
-ТС 35/10 kV ''Француске бараке''; 
-ТС 35/10 kV ''Буспвата''  
-101 ТС 10/0,4 kV 

Щтета:..................................................................................................................30.000.000,пп 
2.Пщтећеоа бензинских пумпи: 

-„НИС петрпл“, Жагубица 
-„НИС петрпл“, Креппљин 

Щтета:..................................................................................................................3.000.000,пп 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

 
Утицај 

3.Телекпмуникаципна инфраструктура:  
-престанак раде телефпнске централе услед нестанка струје или пщтећеоа: 
ШН "Жагубица" Дигитална  
„Креппљин " Дигитална   
-пщтећеоа или падаое антенских стубпва за мпбилну телефпнију. 
-престанак рада радипстаница 
Щтета ..........................................................................................................2.500.000,пп 
 
4.Сапбраћајна инфраструктура 
Држ.пут II А реда Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 
Држ.пут II А реда Жагубица – Мајданпек 
Држ.пут II А реда Креппљин – Деспптпвац 
Щтета ..........................................................................................................9.000.000,пп 
 
5.Приватни сектпр у пбласти снабдеваоа станпвнищтва хранпм: 
МЛИНПВИ: 
-"Млин Ппппвић "-  селп Суви Дп, капацитет 800 кг/сат,  
-"Мпки Јунипр "– селп Лазница-Селищте, капацитет 600кг/сат,  
-СЗР "Млинскп Пекарска"  Креппљин-Сиге, капацитет 600кг/сат 
ПЕКАРЕ: 
-СЗР Млинскп Пекарска-  Креппљин-Сиге, капацитет 50 хлеба/сат,  
-Пекара "Браћа Миленкпвић"-  Креппљин, капацитет 70 хлеба/сат,  
-"Клас Елез" Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 80 хлеба/сат,  
-СЗР "Пане Пека"- Креппљин-Миланпвац, капацитет 60 хлеба/сат,  
-СЗР "Манигпс"-  Трг Јпвана Щербанпвића 12320 Жагубица, капацитет 60 хлеба/сат,  
МАГАЦИНИ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 250т,  
- ДПП Бепхпм лине- Вукпвац-, капацитет 1000м²,  
ХЛАДОАШЕ: 
-Агрп М Милатпвац –  Жагубица-Милатпвац, капацитет 50т,  
-СЗТР „Дражен“ –  Јпщаница, капацитет  240 кубика,  
-Нпвица –  Јпщаница, капацитет 50т,  
МЕСАРЕ: 
-Месара "Врелп Прпдукт"- Щетпое-  Креппљин,  
-Месара "Паца"-  Царице Милице 12320 Жагубица,  
-Месара „Мики“-  Краља Милана 12320 Жагубица,  
МЛЕКАРА: 
-Млекара ДПП „МЗ Хпмпљка“,  Вукпвац-Изварица, капацитет 5000л млека на дан,  
ФАРМЕ: 
-Ппљппривреднп газдинствп Ненад  Петрпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац,  
-Ппљппривреднп газдинствп Бпбан Симепнпвић, 12316 Креппљин – Миланпвац,  
-Ппљппривреднп газдинствп Денис Баланпвић, 12317 Псаница,  
-Фарма пваца и кпза „Бела Река“,  Креппљин-Близнак,  
РИБОАЦИ: 
-Рибоак Белпсавац,  Хпмпљска 62. 12320 Жагубица , капцитет 12т  
-РМ „Млава“ пастрмски рибоак Жагубица,  Цара Дущана 27., капацитет 120т.  
- Ппљппривреднп газдинствп Ненад Петрпвић, Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа  4т 
гпдищое   
- Ппљппривреднп газдинствп Мпмшилп Петрпвић, Креппљин – Миланпвац, прпизвпдоа 3,5 
гпдищое 
 
Мпгућа щтета...........................................................................................20.000.000,пп 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Утицај  УКУПНЕ МПГУЋЕ ЩТЕТЕ КПЈЕ  ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА: 
1.Укупна щтета на електрпенергетскпј инфраструктури (др.стабилн)........... 30.000.000,пп 
2.Укупна щтета на бензинским пумпама(др.стабилн)...................................... .3.000.000,пп 
2. Укупна щтета на телекпмуникаципнпј инфраструктури(др.стабилн)..............2.500.000,пп 
3. Укупна щтета на сапбраћајнпј инфраструктури (др.стабилн)...........................9.000.000,пп 
4.Приватни сектпр - снабдеваое хранпм (ЕКПНПМИЈА)..................................20..000.000,пп 
УКУПНП ДРУГИ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ И ПСИГУРАОЕ......................................64.500.000,ПП 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРПЩКПВА-ЩТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЗЕМЉПТРЕСА КАП 
НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА (ЗА ПРПЦЕНУ - У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ): 
 
А.Живпт и здравље људи........................................................................955 
 
Б.В.Екпнпмија - екплпгија: 
-ппщтина............................................................... .........................................60.777.330,77  
-други правни субјекти и псигураое(щтета кпд приватнпг сектпра).........20.000.000,пп 
УКУПНП............................................................80.777.330,77  или17,28 % у пднпсу на Бучет 
ппщтине 
 
Г.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
УКУПНП ДРУЩТВЕНА СТАБИЛНПСТ..........62.700.717,16.,пп или 13,41 % у пднпсу на Бучет 
ппщтине 
 
Д. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
УКУПНП УСТАНПВЕ...........................................14.025.537,87 или 3% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  157.503.585,80 или 33,69% 
 
 

Генериса
ое других 
ппаснпсти 
 

Пд секундарних или накнадних ппаснпсти мпгу се ппјавити: 
1.Ппжарне ппаснпсти дп кпјих дплази најшещће збпг присуства струје у електрпинсталацијама у 
пбјектима, а такпђе и у улишнпј електрпмрежи, кап и збпг присуства лакп запаљивих материјала. 
2.Ппаснпсти пд експлпзија. Пва ппаснпст је везана за присуствп лакп запаљивих и експлпзивних 
гаспва и лакп испарљивих, запаљивих и експлпзивних тешнпсти и присуствп иницијатпра 
паљеоа и експлпзије, щтп најпре мпже бити присуствп струје.Пва врста ппаснпсти се 
превасхпднп везује за бензинске и гасне станице 
3.Ппаснпсти пд цуреоа, изливаоа или растураоа ппасних гаспвитих, тешних или шврстих 
материја. Пве врсте ппаснпсти за теритприју ппщтине мпгу имати ускп-лпкални карактер, али су 
мпгуће услед: 
-већих пщтећеоа ппљппривредних апптека где су присутни пестициди, нарпшитп акп дплази дп 
растураоа инсектицида; 
-већих пщтећеоа апптеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге; 
 -изливаоа септишких јама шиме се стварају услпви за загађеоа и епидемију; 
 

Референтн
и 
инциденти 

У задоих 50 гпдина није билп ппјаве земљптреса са епицентрпм на теритприји ппщтине, али се 
на теритприји псетип земљптрес шији је епицентар бип у  пкплини Краљева и у Румунији 

Инфпрмиса
ое јавнпсти 

Мпгуће је узбуоиваое станпвнищтва сиренама дп прекида електришне енергије. 
Инфпрмисаое јавнпсти п стаоу на терену би билп мпгуће прекп лпкалних средстава јавнпг 
инфпрмисаоа укпликп имају алтернативнп пбезбеђеое струје. 
Инфпрмисаое би се пдвијалп прекп средстава инфпрмисаоа са теритприја кпје нису ппгпђене 
земљптреспм. 

Будуће ин-
фпрмације 

На  пригпдан нашин, прекп средстава инфпрмисаоа, крпз предаваоа и сл. треба припремити 
станпвнищтвп за ситуацију када би наступила ппаснпст пд земљптреса 
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3.1.22. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 

(Прпгнпза верпватнпће) 
(Бучет ппщтине за 2018.гпдину 467.517.929,ooдинара) 

 
             Табела 1 за исказиваое верпватнпће 

Категприја 
Верпватнпћа или ушесталпст 

(а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
            Табела 2 за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

 Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја Категприја  Категприја Пдабранп  

1 Минимална  <50  

2 Мала  50-200  

3 Умерена  201-500  

4 Пзбиљна  501-1500 + 

5 Катастрпфална  >1500  

 
   Табела 3 за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију (стамбени, ппмпћни и други пбјекти,асанација) 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја  Велишина ппследица  Критеријум  Пдабранп 

1  Минимална  шији изнпс прелази   1%  бучета   

2  Мала  шији изнпс прелази   3%  бучета   

3  Умерена  шији изнпс прелази   5%  бучета   

4  Пзбиљна  шији изнпс прелази 10%  бучета   

5  Катастрпфална  шији изнпс прелази 15%  бучета + 17,28% 

 
 
 
Табела 4 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на  
критишнпј   инфраструктури (впдппривреда, сапбраћајна инфраструктура) 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури  

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета   

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета   

5 Катастрпфална >10%   бучета  + 13,41% 

 
Табела 5 за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <0.5%   бучета  

2 Мала 0.5-1%   бучета  

3 Умерена    1-3%   бучета +  3% 

4 Пзбиљна    3-5%   бучета  

5 Катастрпфална >5%   бучета  
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Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 
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 Матрица 3а: Ризик пп друщтвену стабилнпст 
                -Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 

устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 
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                                             3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 
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Матрица 4. Укупан ризик - земљптрес 
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Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 

За
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ар

љ
и

ва
  

М
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а 
 

С
р

ед
о

а 
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ел
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 УКУПАН РИЗИК ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГНЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
 

Матрица Врста ризика   Нивп 
ризика  

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи ВЕПМА ВИСПК 4 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална 
щтета на критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  
знашаја 

ВИСПК 3 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену 
стабилнпст 

ВЕПМА ВИСПК 4 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК ВЕПМА ВИСПК 
НЕПРИХВАТЉИВ ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ 

 
ВЕПМА ВИСПК 

4 

 
 
УКУПНА ЩТЕТА ПД ЗЕМЉПТРЕСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
СА НАЈТЕЖИМ ППСЛЕДИЦАМА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ 
 
А.Живпт и здравље људи........................................................................955 
 
Б.В.Екпнпмија - екплпгија: 
-ппщтина............................................................... .........................................60.777.330,77  
-други правни субјекти и псигураое(щтета кпд приватнпг сектпра).........20.000.000,пп 
УКУПНП............................................................80.777.330,77  или17,28 % у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
Г.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
УКУПНП ДРУЩТВЕНА СТАБИЛНПСТ..........62.700.717,16.,пп или 13,41 % у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
Д. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
УКУПНП УСТАНПВЕ...........................................14.025.537,87 или 3% у пднпсу на Бучет ппщтине 
 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  157.503.585,80 или 33,69% 
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3.1.23. ТРЕТМАН РИЗИКА 
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 

ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
З 

Е 
М

 Љ
 П

 Т
 Р

 Е
 С

 

Прпстпрнп планираое 
Ствараое пдгпваајуће средине за даљи развпј и 
усаглащвое теритпријалних елемената (рељеф, впдптпкпви, 
ппстпјећи инфраструктурни пбјекти и др)  и  друщтвених 
интереса, при шему је најважније задпвпљеое 
станпвнищтва у ппгледу рада, станпваоа, рекреације идр. 
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за 
развпј делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви 
за пдрживи и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине. 
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и 
изградои. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

2 Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп). 
Генералним урбанистишким планираоем треба  
прецизирати расппред  јавних пбјеката, ппврщина, 
инфраструктурних мрежа, уз защтиту друщтвеих интереса 
на псталим ппврщинама, ппсебнп када је у питаоу прпстпр 
за станпваое, рад, сапбраћај и рекреацију. 
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је 
рещити функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације, 
а да се при тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

3 Врщеое геплпщкпг испитиваоа већ ппстпјећег  и 
планиранпг урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое већ 
ппстпјећих ппдатака инжиоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких и других испитиваоа. 
Тп знаши да се пре прпјектпваоа и градое мпра утврдити 
тзв.сеизмишки хазард, щтп ппдразумева израду Елабпрата п 
сеизмишкпм ризику. Приликпм пдређиваоа сеизмишких 
утицаја на кпнструкције пбјеката  нискпградое  

Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби Специјализпвани 
правни субјекти за 
геплпщка 
испитиваоа 

На седницама 
СП 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 
 

З 
Е 

М
 Љ

 П
 Т

 Р
 Е

 С
 

и, нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у пбзир утицај 
лпкалних услпва тла. 

    

4 Прпјектпваое и изградоа пбјеката на сеизмишким 
ппдрушјима 
Прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у 
складу са сеизмплпщким захтевима лпкације на кпјпј се 
пбјекат гради. 
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће: 
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и 
динамишку анализу кпнструкције са елабпратпм п 
сеизмишкпм ризику; 
-ревизију прпјекта; 
-дпбијаое грађевинске дпзвпле; 
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и 
кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм; 
-инспекцијска кпнтрпла за време градое; 
-технишки пријем пбјекта; 
-дпбијаое упптребне дпзвпле. 

Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби Прпјектснтски 
бирпи 

 

5 Санираое ппстпјећих клизищта и забрана даље изградое 
пбјеката на прпстпру клизищта 
-израда пдвпдних канала 
-израда пптппрних зидпва и стубпва 

Ппщтинска 
управа 

У складу са пла-
нпм санираоа 
клизищта 

Угпвпрени правни 
субјекат 

Ппщтинскп веће 

6 Уређеое впдних пбјеката на впдптпкпвима 1.реда, -
кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са ЈВП 
„Србијавпде“  

ЈВП „Србијавпде“  Пп плану ЈВП 
„Србијавпде“  

  

7 Уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине 
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на 
впдптпцима 2.реда 

Ппщтинска 
управа 

Пп плану 
превент.мера на 
впдптпц.2.реда 

Савети мсних 
заједница 

-Ппщт.щтаб за вс 
-Пщтинскп веће 

8 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за 
впдпснабдеваое 
-рад ЈКП „Белпсавац“на пдржаваоу система за 
впдпснабдеваое 
-пдржаваое сабирних резервпара и впдптпроева; 
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже 

ЈКП „Белпсавац“ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац“ 
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Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и изградоа 
нпве 
-рад ЈКП „Белпсавац“ 

ЈКП „Белпсавац“ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац“ 

  

10 Изградоа  метанских ипуста на деппнији и санираое 
маоих дивљих деппнија 
-рад ЈКП „Белпсавац“ 

ЈКП „Белпсавац“ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац“ 

  

11 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката 
електрпенергетске инфраструктуре 
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са 
Електрппривредпм 
-замена критишних делпва нискпнаппнске и 
средопнаппнске еектрпмреже 

ЕПС Пп плану ЕПС-а   

12 Пдржаваое прптивппжарне и прптивексплпзивне 
сигурнпсти пбјеката снабдеваоа нафтиним дериватима и 
тешним нафтним гаспм – бензинск и гасне станице  

Власници 
пбјеката 

Кпнтинуиранп  Прптивппжарна 
инспекција 

 

13  Санираое ппстпјећих клизищта израдпм пдвпдних канала 
и пптппрних стубпва и зидпва и забрана изградое пбјеката 
на теренима са клизищтем или пптенцијалним клизищтем 

Ппщтинска 
управа 

 Савети месних 
заједница 
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3.1.24.  ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ЗЕМЉПТРЕСА 
ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, 
планираое 
 
-адекватнп перипдишнп генералнп и детаљнп 
урбанистишкп планираое  и изградоа пбјеката у 
пднпсу на мпгућу ппаснпст пд земљптреса; 
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и 
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна 
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на 
теритприји ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа 
у слушају земљптреса са ппсебним акцентпм на 
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва. 
-праћеое свакпдневних инфпрмација РСЗ п 
регистрпваним земљптресима на теритприји 
Србије 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника 
цивилне защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из 
пбласти ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису 
ппремљене и нису пбушаване 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

2.Систем за рану најаву 
-Ппщтина нема прганизпвану ппсебну службу 
кпја прати и прпушава сеизмплпщке ппјаве на 
теритприји ппщтине, нити је ппремљена 
сеизмпскпппм кпји региструје земљптрес; 
сеизмпграфпм кпји региструје временску 
истприју пптреса; пптишким сеизмпграфпм кпји 
региструје временску истприју пптреса на фптп 
псетљивпм папиру, нити акцелерпграфпм кпји 
мери убрзаое при псцилпваоу шестица тла.  
-Ппщтина не ппседује систем за рану најаву 
земљптреса 

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа 
цивилне защтите 
-прегледи кпјима распплаже Републишки сеизмплпщки 
завпд; 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
-литература кпја пбрађује ппаснпсти пд земљптреса 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са 
рељефпм, карактеристикама тла и 
хидрпграфскпм мрежпм 
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ 
ппстпјећег и планиранпг урбанистишкпг прпстпра; 
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких и других испитиваоа 
- пре прпјектпваоа и градое утврдити тзв. 
сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и 
прпјектпваоа зграда за пшекивани степен 
сеизмишнпсти, щтп ппдразумева и израду 
Елабпрата п сеизмишкпм ризику. 
- Приликпм пдређиваоа сеизмишких утицаја на 
кпнструкције пбјеката  нискпградое и, 
нарпшитп,пбјеката виспкпградое узима се у 
пбзир утицај лпкалних услпва тла. 
-квалитет градое пбјеката према прпјектима за 
сеизмишка ппдрушја 

 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 
25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 
4.Превентивне мере 
1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое, 
при шему се, пре свега, сагледавају сеизмишкп-
геплпщке карактеристике урбанистишкпг ппдрушја и 
щире теритприје, при шему се впди рашуна п: 
 -избпру лпкација за изградоу насеља или пбјеката, 
при шему се впди рашуна п услпвима тла (да ли је тлп 
стенпвитп, пплустенпвитп;дпбрп збијенп и тврдп 
дебљине маое пд 60 метара; да ли је пд стабилних 
наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте 
геплпщке фпрмације, щтп је најппдесније тлп за 
градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тлп збијенп 
и пплутврдп дебљине веће пд 60 метара; пд стабилних 
наслага щљунка, песка и тврде глине прекп шврсте 
геплпщке фпрмације, щтп би билп средое ппдеснп тлп 
за градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тп тлп 
малп збијенп, дебљине веће пд 10 метара; пд 
растреситпг щљунка, средое збијенпг  
песка и тещкп гоешиве глине, са или без слпјева песка 
и других некпхерентних материјала тла, щтп је најмаое 
ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима; 
-избпру кпнструкција пбјеката, нарпшитп пбјеката 
виспкпградое,  щтп би требалп бити усаглащенп са 
функцијпм и наменпм пбјекта, рещеоима у пснпви, 
висинпм, услпвима фундираоа и максималним 
спратним и укупним ппмераоем пбјекта за време 
сеизмишкпг дејства; 
-кпд избпра кпнструкција пријентација треба да буде 
према зиданим кпнструкцијама, префабрикпваним 
кпнструкцијама, шелишним кпнструкцијама, 
кпнструкцијама пд преднапрегнутпг бетпна; да 
пквирне кпнструкције буду у кпмбинацији са 
армиранп-бетпнским зидпвима или језгрима; да 
кпнструкције буду пд армиранпбетпнских зидпва или 
да буде армиранпбетпнска кпнструкција; 
 -густини насељенпсти, 
 -пдвпјенпсти индустријских пд стамбених зпна, 
 -брпју и велишини слпбпдних зелених ппврщина и 
рекреативнп-сппртских терена, 
-велишини и расппреду пбјеката, 
 -прпјектпваоу кпмуналне инфраструктуре. 
   2.Правилнп архитектпнскп рещеое пбјеката при шему 
се впди ращуна п: 
 -пплпжају пбјекта, 
-избпру грађевинскпг материјала,  
-ппщтпваоу технишких нпрматива изградое на 
трусним ппдрушјима, 
3.Сеизмишкпј микрпрејпнизацији насеља збпг веће 
густине насељенпсти и спратнпсти пбјеката. 
4Адекватнп деппнпваое и шуваое ппасних материја, 
5.Перманентна кпнтрпла кприщћеоа и пдржаваоа 
ппасних инсталација, 
 

Пстали субјекти: 
-Електрпдистрибуција 
-Телекпм 
-Пплицијска станица 
 
6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базние станице Телекпма; 
- базние станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа 
 
7.Пперативне мере 
Збпг примарних и секундарних ппследица земљптреса 
ангажују се снаге и средства за: 
                   1.спасаваое из рущевина (уз ращшищћаваое 
рущевина), 
                   2.прву и прву медицинску ппмпћ, 
                   3.РХБ защтиту, 
                   4.защтиту и спасаваое пд ппжара и експлпзија, 
                   5.збриоаваое угрпжених и ппстрадалих, 
                   6.пшуваое дпбара битних за ппстанак, 
                   7.хитнп усппстављаое неппхпдних служби пд 
јавнпг интереса 
                   8.асанација теритприје. 
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3.1.25. Карта – ппаснпст пд земљптреса кап нежељенпг дпгађаја са најтежим мпгућим ппследицама  
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3.2. ПППЛАВЕ 
 

Дп настанка ппплаве дплази услед утицаја вище фактпра – прирпдних и антрпппгених, али има 
ситуација када дп ппплаве дплази искљушивп услед метепрплпщке ситуације. 

Карактеристике рељефа и бујишасте карактеристике впдптпкпва  у свпјим гпроим делпвима 
упућују на битну карактеристику ппаснпсти пд ппплава – а тп је да та ппаснпст наступа изненада и брзп 
и не наступа кап једина ппаснпст, већ је прати и ппаснпст пд ппјаве клизищта и ерпзије. 

Најнпвија искуства датирају пд 02.августа 2018.гпдине када је дпщлп дп ппплава збпг шега су 
наступиле  велике материјалне щтете на теритприји ппщтине.. 

Узрпци ппплава мпгу бити директни и индиректни. 
Директни узрпци ппплаву су: падавине (кища и снег), меандрираое тпка,карактеристике и 

стаое впдптпкпва, пднпснп решних кприта; ппјава клизищта и ппјава кпинциденције великих впда.  
   Падавине имају највећи знашај за пбразпваое ппплава. На висину ппплавнпг таласа утишу 

кплишина падавине и велишина слива захваћена оима. Ппплаве се најшещће јављају у прплеће 
(кпмбинација птппљенпг снега и кище, кпја фпрмира виспке ппплавне таласе) и у јесен. 

Индиректни узрпци ппплава мпгу бити следећи: велишина и пблик слива, густина решне мреже, 
рељеф и оегпве карактеристике,засићенпст земљищта впдпм,стаое впдпстаја ппдземних 
впда,ппсебнп у прплећнпм и кищнпм перипду; степен ппщумљенпсти и нашин пбрађиваоа 
ппљппривредних ппврщина у сливу;људски фактпр, пднпснп непридржаваое пдређених прпписа; 
ппжари већих и маоих размера кпји унищтавају щуме и биљни свет, шиме   пмпгућавају ерпзије; 
клизищта; нередпвнп и недпвпљнп пажљивп шищћеое нанпса у рекама и акумулацијама;недпвпљнп 
пдгпварајућих пдбрамбених насипа, пбала и утврда; прпмене климе на нащем гепграфскпм ппдрушју. 

Пвим узрпцима треба дпдати: 
-пднпс станпвнищтва насељених места ппред впдптпкпва према впдптпку и припбаљу, а 

ппсебнп према већ ппстављеним пдбрамбеним пбјектима; 
 -мпгућу ппјаву леда на впдптпцима, оегпвп ппкретаое услед наглпг птппљеоа и ствараое 

брана или шеппва на впдптпцима (пбишнп у захвату мпстпва). 
На теритприји ппщтине мпгуће је пшекивати следеће типпве ппплава: 
-ппплаве услед  интензивне и дугптрајне кище; 
-ппплаве услед наглпг птппљеоа и птапаоа снега; 
-тзв. ледене ппплаве дп кпјих би дпщлп услед зашепљеоа решних кприта ледпм у захвату 

мпстпва или впдених прппуста. 
Ппред наведених типпва ппплава, мпгуће су, ппд пдређеним пкплнпстима, и друге врсте 

ппплава: 
-ппплаве изазване клизаоем земљищта или 
-ппплаве услед кпинциденције виспких впда 
Дакле, мпже се закљушити да дп ппплава на теритприји ппщтине , уз већ набрпјане узрпке,  

мпже дпћи. 
Уппредп са ппјавпм ппаснпсти пд ппплава теритприја ппщтине  је карактеристишна пп тпме 

щтп се, услед карактеристика рељефа, истпвременп ппјављује  и ппаснпст пд ерпзија у захвату сливпва 
већих река. 

 
3.2.1. Нашин кприщћеоа земљищта 
 

Глпбалнп ппсматранп, гптпвп пп 48% теритприје ппщтине ппкривају ппљппривреднп и щумскп 
земљищте. 

Ппљппривреднп земљищте, кап дпбрп пд ппщтег интереса, јесте земљищте кпје је 
пдгпварајућим планским актпм намеоенп за ппљппривредну прпизвпдоу. Ппљппривреднп 
земљищте шине пбрадиве ппврщине, пащоаци, рибоаци, трстици и баре. Ппд пбрадивпм ппврщинпм 
ппдразумевају се земљищне ппврщине на кпјима се гаје ратарски и ппвртарски усеви, вищегпдищои 
засади и траве на кпјима се врщи пбрада, кпсидба и други ппљппривредни радпви и пп правилу, 
убирају се принпси сваке гпдине. Пбрадиву ппврщину шине пранице и бащте, впћоаци, винпгради и 
ливаде. 
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3.2.2.Степен изграђенпсти прпстпра у захвату впдптпкпва је фактпр кпји утише на пбим и 
велишину ппследица мпгућих ппплава. Са тпг аспекта ппсматранп, најугрпженија су насеља у захвату 
впдптпкпва  Млаве и оених притпка су: Жагубица, Суви Дп, Изварица, Рибаре, Креппљин, Вукпвац, 
Милатпвац и Јпщаница. 
 
3.2.3. Истпријат дпсадащоих ппплава 
 

Највећа дп сада забележена ппплава била је јуна 1969. гпдине, када се ппд впдпм нащлп 
прекп 1000 ха ппљппривреднпг земљищта (пранишних ппврщина засејаних углавнпм житпм и 
кукурузпм). 

Такпђе је карактеристишнп за ппщтину Жагубица да се на сваких 3-5 гпдина, дещава једна  
ппплава – када је ппплављенп пд 300-500 ха пранишних ппврщина. Ппследое такве ппплаве су биле 
априла 2006, маја 2014. и августа 2018.гпдине, када је билп ппплављенп пкп 450 ха пбрадивпг 
земљищта и пкп 600 стамбених и ппмпћних пбјеката. 

Ппплавпм су најшещће угрпжена насеља: Жагубица, Суви Дп, Изварица, Рибаре, Креппљин, 
Вукпвац, Милатпвац и Јпщаница. 

У делу прпцене кпји се пднпси на хидрплпщке карактеристике теритприје ппщтине 
сагледане су карактеристике свих впдптпкпва на теритприји ппщтине Жагубица и при тпме је 
кпнстантпванп да су све реке и пптпци, збпг карактеристика рељефа, изразитп бујишнпг карактера. Пва 
карактеристика впдптпкпва је нарпшитп изражена у прплећнпм перипду гпдине услед тппљеоа снега, 
кап и услед  шещћих и пбилних кища. 
 

 
 

Све дпсадащое ппплаве на теритприји ппщтине настајале су услед изливаоа река Тпплице, 
Кпсанице, Баоске реке, Лукпвске реке, Дпбрпдплске реке, Прплпмске реке у дпоим делпвима 
оихпвих впдптпкпва, јер, збпг карактеристика рељефа са кпјег дпнпсе впду, у свпјим гпроим 
делпвима  имају бујишаст карактер, щтп указује на верпватну ппаснпст пд брзпг и изненаднпг 
плављеоа већих или маоих ппврщина. 

Истпријат дпсадащоих ппплава указује на шиоеницу да су превасхпднп   угрпжена насељау 
захвату пвих впдптпкпва, али и оихпвих притпка, нарпшитп притпка Кпсанишке реке. 
 
3.2.4. Карактеристике  дпсадащоих ппплава 
 

Пп интензитету и пбиму била је карактеристишна ппплава пд 02.августа 2018.гпдине збпг тпга 
щтп се ппказалп да немаран пднпс станпвнищтва насеља у захвату впдптпкпва према стаоу 
впдптпкпва увек има негативне ппследице при ппјави ппаснпсти пд ппплава. 
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Рељеф - кпнфигурација терена и надвищаваое места настанка впдптпкпва у пднпсу на ущће 
или у пднпсу на дпои деп впдптпка, дужина впдптпка и оегпвих притпка указују на тп  да је 
теритприја ппщтине у дпсадащоем перипду била излпжена БУЈИШНИМ ппплавама, шија је пснпвна 
карактеристика у тпме щтп релативнп брзп настају, јер впдптпкпви дпнпсе за краткп време велике 
кплишине впде са знатнп вищих терена у ниже, а пптпм и щтп релативнп краткп трају.  

Кприта река, услед небриге мещтана месних заједница, су запущтена, неуређена и плитка, има 
мнпгп растиоа, дрвећа, затрпана су разним птпадпм и щутпм, щтп је умнпгпме умаоилп оихпву 
прппусну мпћ.  
 
3.2.5. Мпгућнпст щтетних ппследица ппплава 
 

Ради сагледаваоа  щтетних ппследица мпгућих ппплава теритприју ппщтине треба ппсматрати 
у пднпсу на впдптпкпве, критишне рејпне и критишне ташке да би се дпщлп дп закљушка п тпме кпје би 
щтићене вреднпсти биле ппплавпм угрпжене и у кпјпј мери, пднпснп кплике би биле мпгуће щтете и 
трпщкпви у пднпсу на актуелни Бучет ппщтине. 

Ради защтите пд ппплава свпјевременп су урађени регулаципни радпви у кприту реке 
Млаве ,у кприту реке Тиснице ,у кприту Псанишке реке.Међутим, впдптпци су у запущтенпм 
стаоу щтп се види пп растиоу дуж впдптпкпва (у решнпм кприту и ппред оега); пп кабастпм птпаду у 
впдптпцима и већим или маоим сметлищтима на пбали или уз пбалу впдптпкпва, кап и пп 
замуљеним кпритима, нарпшитп у захвату мпстпва, кпји су и без тпга критишне ташке на впдптпцима.          

Ппплавама и бујицама угрпжени су: 
-стамбена ппдрушја и ппљппривредне ппврщине у рејпнима: Жагубице, Псанице, Сувпг 

Дпла,Лазнице, Вукпвца, Изварице, Рибара, Креппљина, Крупаје, Миланпвца, Сига, Брезнице, 
Медвеђице и Близнака 

-пбјекти инфраструктуре (путеви, мпстпви, електрп-мрежа,впдпвпдна мрежа, 
канализаципна мрежа); 

-прирпдна и културнп-истпријска дпбра и лпкалитети: Трщка црква, манастир "Гпроак", 
врелп Млаве, врелп "Белпсавац", Хпмпљска пптајница, Крупајскп врелп, Мијуцићева и Радпванпва 
пећина, и др. 

Примарне ппследице ппплава се углавнпм пгледају у следећем: 
-у плављеоу већих или маоих ппљппривредних ппврщина са нанпщеоем веће или маое; 

краткптрајне или дугпрпшне щтете на ппљппривреднпм земљищту и ппљппривредним културама; 
-у плављеоу стамбених пбјеката, ппмпћних пбјеката, индустријских пбјеката, стпшарских 

пбјеката; 
-у изазиваоу пптребе за измещтаоем, ппмераоем или евакуацију станпвнищтва, стпке и 

других материјалних дпбара на безбедније лпкације и оихпвп збриоаваое на дуже или краће време; 
-у делимишнпм или пптпунп унищтеоу или пщтећеоу пбјеката инфраструктуре и пбјеката пд 

знашаја за културу. 
                   Секундарне ппследице мпгу имати разлишит интензитет и пбим, а углавнпм се 

пгледају у следећем: 
                   -вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта; 
                   -ппремећени услпви станпваоа; 
                   -мпгуће присуствп електришне струје (рущеое или пптапаое електрп впдпва и 

инсталација), 
                   -мпгуће присуствп ппасних материја на ппплављеним ппврщинама и у пбјектима 

(складищта, апптеке и сл), 
                   -ппремећени услпви снабдеваоа станпвнищтва; 
                   -мпгуће загађеое впде за пиће на свим извприщтима, 
                   -ппремећени здравственп-ветеринарски услпви; 
                   - ствараое услпва за мпгућу ппјава епидемија кпд људи и живптиоа; 
                   -мпгућа маспвна ппјава щтетпшина; 
                   -ппјава клизищта и пдрпна; 
                   -пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје и тд. 
 

3.2.6. Вещташке акумулације 
 
На теритприји ппщтине нема вещташких акумулација 
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3.2.7.Ппдземне впде 
 

У прплећнпм перипду и у време дугптрајних интензивних кища дплази дп ппраста нивпа 
ппдземних впда у захвату впдптпкпва.Међутим, ппјава ппдземних впда траје краткп и није таквпг 
пбима кпји би знашајнп угрпжавап щтићене вреднпсти. 

 
На наведенпј теритприји не ппстпји изграђена каналска мрежа, већ се ппдземне впде 

прирпдним путем пдвпде ппстпјећим впдптпкпвима кап прирпдним рецепијентима. 
 
3.2.8. Мпгуће щтетне ппследице будућих ппплава  
 

                   -вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта; 
                   -ппремећени услпви станпваоа; 
                   -ппремећени услпви снабдеваоа; 
                   -ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија кпд људи и 
живптиоа; 
                   -мпгућа маспвна ппјава щтетпшина; 
                   -пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје и тд. 
 
3.2.8.1.Преглед угрпженпсти насеља, станпвнищтва, пбјеката инфраструктуре и ппљппривреднпг 
замљищта пд ппплавa 

ПРЕГЛЕД КРИТИШНИХ РЕЈПНА И ПБЈЕКАТА 
Р.б
р 

Впдптпк  Критишни 
рејпн 

Критишна 
ташка 

Угрпженпст  

Дпмаћ
инства 

Станпв
ни-

щтвп 

Стамб.и 
ппм.пбј

ект 

Ппљппр. 
земљ.ха 

Пбјекти  
инфрастр. 

Пстали 
пбјекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Река Млава Рејпн бр.1: 
Рејпн у захвату 
града где је 
уређенп кпритп 

-2 мпста 
у захвату 
града 

30 Пкп 100 36  2 мпста  

Рејпн бр.2: 
Припбаље пд 
Жагубице дп 
Изварице 

-3 мпста у 
рејпну Сувпг 
Дпла 
-1 мпст кпд 
Изварице 

9 
Извари

ца 

Пкп 30 
Извари

ца 

20 
Извариц

а 

150 ха 4 мпста  

Рејпн бр.3: 
Западни деп 
села Рибаре 

1 мпст у 
западнпм 
делу села 

6 
Рибаре  

20 
Рибаре  

12 
Рибаре  

2 ха 1 мпст  

Рејпн бр.4: 
Креппљинскп 
ппље 

2 мпста (1 на 
путу за Сиге) 

8 20 10 45 ха 2 мпста  

Рејпн бр.5: 
Влащкп ппље 

1 мпст на путу 
Креппљин-
Медвеђица 

   Пкп 5 ха 1 мпст  

      1 мпст на 
улазу у 

Гпро.клис 

 

2 Тисница Рејпн у захвату 
реке ппред 
града 

4 мпста у 
захвату града 
Жагубице 

Пкп 
300 

Пкп 600 300  4 мпста  

3 Жабар  Рејпн у захвату 
реке 

-6 прппуста 
-1 мпст 

   Пкп 5 ха 1 мпст  

4 Каменишка  
(Лазнишка) 

Рејпн у захвату 
реке 

-11 прппуста 
-1 мпст 

   Пкп 8 ха 1 мпст  

5 Велика 
река 

Рејпн Селищта, 
Милатпвца и 
Велике реке у 
захвату пута за 
Петрпвац 

-на Цр. Реци: 
2 мпста и 3 пр 
-наМил.реци: 
1 мпст и 5 пр. 
-на В.реци: 
3 мпста 

   Пкп 20 ха 6 мпстпва Трщка 
црква 



 

103 
 

6 Вукпвашка  
река 

Рејпн у захвату 
пута за 
Петрпвац 

-1 мпст 
-4 прелаза 

   Пкп 10 ха 1 мпст  

7 Јпщанишка 
река 

Рејпн на правцу 
Јпщаница-ущће 
у Млаву 

-2 мпста Пкп 27 Пкп 110 Пкп 56 20 ха 2 мпста  

8 Адујевски 
пптпк 

Рејпн у захвату 
пптпка 

-1 мпст 
-1 прппуст 

1 5 3 Пкп 10 ха 1 мпст  

9 Псанишка 
река 

Рејпн на правцу 
Псаница – ущће 
у Млаву 

-4 мпста 
-5 прелаза 

20 70 29 Пкп 4 ха 4 мпста  

10 Креппљинс
ка река 

Креппљин-
креппљинскп 
ппље 

-5 мпстпва 30 150 70 15ха 5 мпстпва  

11 Брезнишка 
река 

Рејпн Брезнице -5 мпстпва     5 мпстпва  

12 Крупаја  Рејпн 
Миланпвца 

-1 мпст 
-2 прелаза 

   Пкп 5 ха 1 мпст  

Рејпн Сиге -3 мпста 30 100 42 Пкп 5 ха 3 мпста  

У К У П Н П 177 665 325 304 45 1 

 
3.2.9. Ппплаве услед нагпмилаваоа леда на впдптпцима 

Дп нагпмилаваоа леда на впдптпцима мпже дпћи накпн екстремнп ниских температура, при 
шему се впдптпци заледе, и када пптпм дпђе дп наглпг птппљаваоа и тппљеоа снега или ппјаве кище 
тада, при ппкретаоу леда, мпже дпћи дп ствараоа препрека на впдптпцима, ппдизаоа нивпа впде и 
плављеоа. 

Међутим, у зимскпм перипду гпдине, када је у питаоу пвп ппдрушје, впдпстај на рекама је 
углавнпм низак, щтп представља верпватнпћу да дп ппјаве нагпмилаваоа леда и ствараоа препрека 
на впдптпцима неће дпћи у пбиму кпји би представљап ппаснпст пд изазиваоа ппплава те врсте. 

 

3.2.10. Изграђенпст система защтите пд ппплава и ефикаснпст изграђених пбјеката за защтиту пд 
ппплава 

Дпсадащоа искуства у пбласти ппплава указују на пптребу израде пдгпварајућих пбјеката 
дуж впдптпкпва ради защтите пд ппплава.  

Дп сада је регулисанп кпритп реке Млаве крпз Жагубицу, 0.77 km са регулисаним кпритпм 
Тиснице пд ущћа у Млаву, 0.70 km, укупнп 1.47 km 
 

3.2.11. ГУСТИНА НАСЕЉЕНПСТИ У ПДНПСУ НА ИЗГРАЂЕНЕ ППВРЩИНЕ 
 

рб Назив 
насеља 

Ппврщина 
изграђенпг 
прпстпра 
у хектарима 

Укупан брпј 
станпва 

Брпј станпва 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

Укупан брпј 
станпвника 

Брпј 
станпвника 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

1 Жагубица 160 1475 9 2.590 16 

2 Близнак  95 135 1 281 3 

3 Брезница 27 68 3 158 6 

4 Вуковац 39 258 7 389 10 

5 Изварица 32 119 4 307 10 

6 Јошаница 48 351 7 539 11 

7 Крепољин 43 876 20 1542 36 

8 Крупаја 22 225 10 534 24 

9 Лазница 198 1052 5 1881 10 

10 Липе 8 7 1 8 1 

11 Медвеђица 11 16 1 33 3 

12 Милановац 23 169 7 365 16 

13 Милатовац  62 415 7 680 11 

14 Осаница 64 572 9 1048 16 

15 Рибаре 60 237 4 356 6 

16 Селиште 17 275 16 363 21 

17 Сиге 40 282 1 496 1,24 

18 Суви до 70 594 8 1167 17 

 УКУПНП 1171 7.126  12.737  
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3.2.12.Стпшни фпнд 
 
Гпведа  Свиое  Пвце  Кпзе  Кпои  Кпкпщке  Ћурке  Патке  Гуске  Псталп  Кпщнице  
5967 10603 12707 1427 106 91849 457 631 235 411 5324 

 
 

3.2.13. Слабе ташке у систему защтите пд ппплава на впдптпцима првпг и другпг реда 
 

Дпсадащоа искуства са ппплавама на теритприји ппщтине указују на слабе или критишне ташке 
у систему защтите пд ппплава, щтп би мпглп да укаже на пптребу предузимаоа превентивбних мера и 
радпва на впдптпцима у циљу смаоеоа ппаснпсти пд ппплава. 

Слабе (критишне) ташке су следеће:  
1.Сви мпстпви и прелази прекп впдптпкпва(бетпнски, метални  или импрпвизпвани) су 

пптенцијалне впдене препреке акп би на свпјим стубпвима задржавали плпвећи материјал, шиме би 
дпщлп дп ппдизаоа нивпа впде у захвату мпстпва и плављеоа првп узвпднп пд препреке, па пнда и 
низвпднп. Псим тпга, ппјава такве ситуације – да мпст ппстане впдена препрека – дпвпди у ппаснпст 
стабилнпст мпста и мпгућнпст оегпвпг рущеоа. 

С друге стране, прптицајни прпфили впдптпкпва у захвату мпстпва су битнп сужени збпг нанетпг 
и сталпженпг материјала, щтп указује на пптребу прпдубљиваоа прпфила впдптпкпва. 

2.Неппстпјаое пдбрамбенпг насипа на Млави кап впдптпку првпг реда, кап и на знашајнијим 
впдптпцима другпг реда, јер се претппставља да би щтета пд ппплаве на делпвима земљищта била 
малп верпватна, занемарљива или незнатна у пднпсу на цену изградое пдбрамбенпг насипа. 

3.Запущтени прпфили впдптпкпва, ппсебнп впдптпкпва 2. реда, кпји су урасли у щибље кпје је 
битнп смаоилп прппусну мпгућнпст, кап и оихпва неуређенпст у смислу прпдубљиваоа или 
исправљаоа у зпнама меандрираоа и меоаоа впдптпка. 

4.Лпкације где су стамбени и други пбјекти изграђени неппсреднп уз впдптпкпве, ппсебнп на 
стрмим теренима кпји су ппдлпжни клизаоу. 
 
3.2.14. Пплпжај насељених пбласти    
 

Насеља на теритприји ппщтине су такп ппстављена да свака катастарска ппщтина има у свпм 
захвату пп неки пд впдптпкпва. Међутим, насеља су истпвременп ппстављена на безбедне кпте у 
пднпсу на впдптпкпве, псим једнпг маоег брпја стамбених и других пбјеката кпји мпгу бити угрпжени. 

Са аспекта ппаснпсти пд ппплава већег пбима и са великим ппследицама треба указати на 
насеља у припбаљу впдптпкпва Млаве, Тиснице, Јпщанишке реке, Адујевскпг пптпка, Псанишке реке, 
Креппљинске реке, Брезнишке реке и Крупаје. 
 
3.2.15. Ппдрушја привредних активнпсти  

Са пплпжајем насељених пбласти пбликују се ппдрушја привредних делатнпсти.  
Најраспрпстраоенија привредна делатнпст везана је за примарни сектпр привреде – 

ппљппривреду, кпја је најразвијенија управп на делпвима теритприје ппщтине кпји најпре мпгу бити 
угржени ппплавама, а тп су теритприје у захвату набрпјаних впдптпкпва. 

На брдскп-планинскпм ппдрушју заступљенп је щумарствп, али пнп не представља нпсећу 
грану делатнпсти да би се анализирале мпгуће ппаснпсти пд ппплава. 

У пквиру секундарнпг сектпра привреде мпже се гпвприти п грађевинарству и прпизвпднпм 
занатству, дпк је индустријски деп заппстављен, јер некпликп индустријских делатнпсти већ гпдинама 
не функципнище на теритприји ппщтине. 

Терцијални сектпр привреде (сапбраћај, тргпвина, туризам, угпститељствп, кпмунална 
привреда) везује се за  некпликп већих насеља на теритприји ппщтине, псим тргпвине, кпја је 
распрпстраоена на шитавпј теритприји ппщтине. 

Квартални сектпр привреде (пбразпваое, наука, кутура, инфпрмације, здравствп и спцијална 
защтита) превасхпднп је везан за седищте ппщтине. 
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3.2.16. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти 

Примарне ппследице ппплава зависиле би пд некпликп фактпра:                    
-висине нивпа впде;                    
-гпдищоег дпба;                    
-временских услпва 
-степена изграђенпсти и насељенпси угрпженпг ппдрушја                     
-степена искприщћенпсти ппљппривреднпг земљищта у датпм тренутку, щтп резултира 

великпм материјалнпм щтетпм; 
-степена ангажпванпсти и ефикаснпсти пдбрамбених структура, при шему треба имати у виду 

настале трпщкпве услед оихпвпг ангажпваоа. 
Примарне ппследице ппплава се пгледају у следећем: 
-пщтећеоа, па и рущеое стамбених и других пбјеката збпг  шега један брпј станпвника пстаје 

без крпва над главпм; 
-пнесппспбљаваое једнпг брпја пбјеката инфраструктуре; 
-деградација ппљппривреднпг земљищта; 
-унищтеое ппљппривредних култура; 
-угинућа једнпг брпја дпмаћих живптиоа из састава стпшнпг фпнда 
-птежанп функципнисаое привредних делатнпсти; 
-изазиваое пдрпна и клизищта; 
-птежанп впдпснабдеваое исправнпм впдпм за пиће 
Секундарне ппследице, пднпснп генерисаое других ппаснпсти, мпгу имати разлишит 

интензитет и пбим, а углавнпм се пгледају у следећем: 
-вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта;                    
-ппремећени услпви станпваоа;                
-ппремећени услпви снабдеваоа;                    
-ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија  
-мпгућа маспвна ппјава щтетпшина; 
-ствараое услпва за мпгућу ппјаву заразних бплести и епидемија; 
-ппјава нпвих клизищта;                    
-пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје и другп. 
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3.2.17. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине  за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,ooдинара) 

 

Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Радна група Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене 
угрпженпсти ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст  Ппплава                     
-плављеое ппврщина и пбјеката, угрпжаваое станпвнищтва и стпшнпг фпнда; пщтећеое или 
прекид сапбраћајница. 
-деградација ппљппривреднпг земљищта, 
-мпгуће присуствп ппасних материја на ппплављеним ппврщинама и у пбјектима,  
-мпгуће загађеое впде за пиће на свим извприщтима,                    
-ствараое услпва за ппјаву епидемије. 
-рущеое стамбених и других пбјеката  
-мпгућа ппјава нпвих клизищта  
-пптпуни прекид сапбраћаја на лпкалним путевима на дуже време; 
-збпг присуства електришне струје у пплуукппаним пбјектима мпгућа су страдаоа људи; 
-птежанп функципнисаое хитне медицинске службе; 
-птежанп функципнисаое кпмуналних и услужних делатнпсти; 
-птежанп снабдеваое санпвнищтва хранпм и впдпм; 

Ппјављива-
ое 

1 дпгађај у 2-20 гпдина 

Прпстпрна 
димензија 

Теритприја у захвату впдптпкпва Млаве, Тиснице, Јпщанишке реке, Адујевскпг 
пптпка, Псанишке реке, Креппљинске реке, Брезнишке реке и Крупаје. 

Интензитет  Прпменљив, у зависнпсти пд интензитета кищних и снежних падавина 

Време  Прплећни перипд, март-април 

Тпк  -Наглп птппљаваое и тппљеое снега на брдскп-планинскпм ппдрушју, щтп прпузрпкује нагли 
ппраст впдпстаја бујишних впдптпкпва 1. и 2. реда; 
-дугптрајна интензивна кища над теритпријпм ппщтине 
-плујнп невреме над теритпријпм ппщтине  
-нагли ппраст впдпстаја у ппвременим впдптпкпвима 
-дпщлп је дп изливаоа ппјединих впдптпкпва и плављеоа тзв.небраоених ппдрушја са 
ппљппривредним земљищтем 

Ппплавама и бујицама угрпжени су: 
-стамбена ппдрушја и ппљппривредне ппврщине у рејпнима: Жагубице, 

Псанице, Сувпг Дпла,Лазнице, Вукпвца, Изварице, Рибара, Креппљина, Крупаје, Миланпвца, 
Сига, Брезнице, Медвеђице и Близнака 

-пбјекти инфраструктуре (путеви, мпстпви, електрп-мрежа,впдпвпдна мрежа, 
канализаципна мрежа); 

-прирпдна и културнп-истпријска дпбра и лпкалитети: Трщка црква, манастир 
"Гпроак", врелп Млаве, врелп "Белпсавац", Хпмпљска пптајница, Крупајскп врелп, 
Мијуцићева и Радпванпва пећина, и др. 

1.Река Млава угрпжава: 
- Рејпн у захвату града где је уређенп кпритп, 2 мпста, 30 дпмаћинстава, 36 стамбених пбјеката, 

пкп 100 станпвника; 
-Припбаље пд Жагубице дп Изварице, 3 мпста у рејпну Сувпг Дпла, 1 мпст кпд Изварице; 9 

дпмаћинстава у Изварици, пкп 20 стамбених и ппм.пбјеката у Изварици, пкп 30 станпвника у Изварици; 
пкп 150 ха ппљппривреднпг земљищта; 

-рејпн западнп пд села Рибаре, 1 мпст у западнпм делу села, 6 дпмаћинстава, 12 стамбених 
пбјеката, пкп 20 станпвника и пкп 2 ха ппљппривредне ппврщине; 

-Креппљинскп ппље, 2 мпста на путу за Сиге, 8 дпмаћинстава, 10 стамбених пбјеката, пкп 20 
станпвника; пкп 45 ха ппљппривредних ппврщина; 

-Влащкп ппље, 1 мпст на путу Креппљин - Медвеђица, пкп 5 ха ппљппривредне ппврщине; 
-1 мпст на улазу у Гпроашку клисуру. 
2.Река Тсница угрпжава: 
-југпистпшни деп Жагубице, 4 мпста у захвату града, пкп 16 дпмаћинстав, 37 стамбених пбјеката 

и пкп 60 станпвника 
3.Река Жабар угрпжава: 
-припбаље реке, 6 прппуста, 1 мпст, пкп 5 ха ппљппривреднпг земљищта 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

 4.Каменишка (Лазнишка)река угрпжава: 
-припбаље, 11 прппуста, 1 мпст, пкп 8 ха ппљппривредне ппврщине 
5.Велика река (са Црнпм и Милатпвашкпм рекпм) угрпжава: 
-Трщку цркву, 3 прппуста и 2 мпста на Црнпј реци; 5 прппуста и 1 мпст на Милатпвашкпј 

реци и 3 мпста на Великпј реци; пкп 20 ха ппљппривредне ппврщине; 
6.Вукпвашка река угрпжава: 
-1 мпст, 4 прелаза, пкп 10 ха ппљппривреднпг земљищта; 
7.Јпщанишка река угрпжава: 
-пкп 27 дпмаћинстава, пкп 56 стамбених пбјеката, пкп 110 станпвника, 2 мпста и пкп 25 

ха ппљппривредних ппврщина 
8.Адујевски пптпк угрпжава: 
-1 мпст, 1 прппуст; 1 дпмаћинствп, 3 стамбена пбјекта, 5 станпвника, пкп 10 ха 

ппљппривредне ппврщине 
9.Псанишка река угрпжава:4 мпста, 5 прелаза, 20 дпмаћинстава, 29 стамбених пбјеката, 70 
станпвника и пкп 4 ха ппљппривреднпг земљищта 
10.Креппљинска река угрпжава: 
-5 мпстпва, 30 дпмаћинстава, 70 стамбених и ппмпћних пбјеката, 150 станпвника и пкп 15 ха 
ппљппривреднпг земљищта 
11.Безнишка река угрпжава: 
-5 мпстпва 
12.Крупаја угрпжава: 
-рејпн Миланпвца, 1 мпст, 2 прелаза и пкп 5 ха ппљппривредне ппврщине 
-рејпн Сиге, 3 мпста, пкп 30 дпмаћинстава, 42 стамбена пбјекта, пкп 100 станпвника и пкп 5 ха 
ппљппривредне ппврщине 

Трајаое  2-10 дана 

Рана најава Лпкална средства јавнпг инфпрмисаоа, јер се ппаснпст пд ппплаве мпже 
благпвременп предвидети 

Припремље
нпст  

-станпвнищтвп је припремљенп за пву ппјаву, јер већ ппстпји искуствп са претхпдним 
ппаснпстима пд ппплава; 
-све структуре защтите и спасаваоа за слушај ппаснпсти пд ппплава су спремне за 
пдгпварајућу реакцију на ппјаву пве ппаснпсти. 

Утицај  Утицај на щтићене вреднпсти: 
ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ 
А.Живпт и здравље људи 
-ппплавпм је захваћенп 665 станпвника 
-пд наведенпг брпја евакуисанп је 130 лица кпја су смещтена на безбедне лпкације 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
 -пщтећенп 325 стамбених, екпнпмских и ппмпћних пбјеката, щтета     3.000.000,пп 
-пщтећена 2 јавна пбјекта.............................................................щтета        803.000,пп 
-пщтећенп 304 хектара пбрадиве ппврщине.............................щтета      6.000.000,пп 
-пщтећена разна ппљппривредна и друга ппрема................... щтета     4.000.896,45 
-унищтене ппљппривредне сирпвине и репрпматеријал....... щтета      4.000.000,пп 
-125 грла стпке се удавилп......................................................... щтета      1.000.000,пп 
-санација бунара......................................................................... щтета       1.375.000,пп 
-асанација теритприје................................................................. щтета       2.000.000,пп 
-збриоаваое евакуисаних лица.................................................трпщак    1.197.000,пп 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА........ 23.375.896,45 или 5% пд Бучета ппщтине 
В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћај) 
-замућена впда на впдпизвприщтима..................................... щтета    2.235.000.пп 
-птклсоаое квара на пумпама за впду.....................................щтета    1.200.000,пп 
-пщтећенп 8 км лпкалних путева............................................... щтета  3.156.400.пп 
-пщтећенп 18 мпстпва и прппуста............................................. щтета  7. 000.000,пп 
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА........13.591.400,пп или 2,91% Бучета ппщтине 
Г.Устанпве/грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја 
-пщтећенп 5 грађевина јавнпг друщтвенпг знашаја   ...............щтета    2.000.000,пп 
-пщтећен 1 пбјекат пснпвне щкпле.............................................щтета     337.589,64 
УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ................................. 2.337.589,64  или 0,5% Бучета ппщтине  
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

 УКУПНА ЩТЕТА КПЈА ИДЕ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ..... 39.304.886,пп или 8,41% Бучета 
ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ВЛАСНИКА ПБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
-санираое впдптпка  1.реда....................................................щтета   27.500.000,пп 
-нефункципнисаое услужних делатнпсти..............................щтета   15.000.000,пп 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА...................................................42.000.000,пп 
В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћај) 
-асанација - шищћеое путних праваца пд нанпса и впдених прппуста 
на држсвним путевима, .............................................................щтета. 4.500.000,пп 
-пщтећен државни пут 2.реда Жагубица - Креппљин...........щтета   25.324.820,71 
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА.......................................... 29.824.820,71 
 
УКУПНП ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ВЛАСНИКА ПБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА  76.500.000,пп 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРПЩКПВА-ЩТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПППЛАВЕ КАП 
НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА (ЗА ПРПЦЕНУ - У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ): 
А.Живпт и здравље људи...............................................................................................665 
 Б.Екпнпмија-екплпгија 
-ппщтина............................................................... ............................................ 23.375.896,45 
-други правни субјекти и псигураое.............................................................   42.000.000,пп 
УКУПНП........................................65.375.896,45, или 14% у пднпсу на Бучет ппщтине 
В.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
-ппщтина.......................................................................................................... 13.591.400,пп  
- други правни субјекти и псигураое............................................................. 29.824.820,71 
УКУПНП .....................................43.416.220,71 или  9,29% у пднпсу на Бучет ппщтине 
Г. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
-ппщтина:......................................................................................................... 2.337.589,64   
- други правни субјекти и псигураое...................................................................................0 
УКУПНП УСТАНПВЕ.......................................... 2.337.589,64  или 0,5% Бучета ппщтине 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  115.804.886,07 или   24,77% 

Генерисаое 
других 
ппаснпсти 

-вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта;                    
-ппремећени услпви станпваоа;                
-ппремећени услпви снабдеваоа;                    
-ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија кпд људи и 
живптиоа           
-мпгућа маспвна ппјава щтетпшина; 
-ствараое услпва за мпгућу ппјаву заразних бплести и епидемија; 
-ппјава нпвих клизищта;                    
-пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје 

Референтни 
инциденти 

Ппплаве из 2014.гпдине 

Инфпрмиса
ое јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 

Будуће 
инфпрмаци 
jе 

У складу са мпгућим ппјавама ппплаве на теритприји ппщтине. 
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3.2.18. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ПППЛАВА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 

(Кприщћеое ппдатака п прпщлим дпгађајима ) 
 

             Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст 

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја Категприја Категприја Пдабранп  

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Пзбиљна 501-1500 + 

5 Катастрпфална >1500  

 
 
 
 
Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета  

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета  

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета  

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета + 14% 

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета  

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на 

критишнпј    инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета  

2 Мала 1-3%    бучета  

3 Умерена 3-5%    бучета  

4 Пзбиљна 5-10%  бучета + 9,29% 
5 Катастрпфална >10%   бучета  

 
 

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <0.5%   бучета + 0,5% 
2 Мала 0.5-1%   бучета  

3 Умерена 1-3%   бучета  

4 Пзбиљна 3-5%   бучета  

5 Катастрпфална >5%   бучета  
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 Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне  П  
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С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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                  Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална  
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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    Матрица 4. Укупан ризик - ПППЛАВЕ 

Катастрпфалне  П  
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  
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УКУПАН РИЗИК ПД ПППЛАВЕ  КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА  
 

Матрица Врста ризика   Нивп 
ризика  

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи ВЕПМА ВИСПК 4 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 4 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална 
щтета на критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 4 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  
знашаја 

НИЗАК 1 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену 
стабилнпст 

ВИСПК 3 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК  ВЕПМА ВИСПК -
НЕПРИХВАТЉИВ,  ППСЛЕДИЦЕ:  ПЗБИЉНЕ 

ВЕПМА ВИСПК 4 

 
 
А.Живпт и здравље људи...............................................................................................665 
 Б.Екпнпмија-екплпгија 
-ппщтина............................................................... ............................................ 23.375.896,45 
-други правни субјекти и псигураое.............................................................   42.000.000,пп 
УКУПНП........................................65.375.896,45, или 14% у пднпсу на Бучет ппщтине 
В.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
-ппщтина.......................................................................................................... 13.591.400,пп  
- други правни субјекти и псигураое............................................................. 29.824.820,71 
УКУПНП .....................................43.416.220,71 или  9,29% у пднпсу на Бучет ппщтине 
Г. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
-ппщтина:......................................................................................................... 2.337.589,64   
- други правни субјекти и псигураое...................................................................................0 
УКУПНП УСТАНПВЕ.......................................... 2.337.589,64  или 0,5% Бучета ппщтине 
 

УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  115.804.886,07 или   24,77% 
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3.2.19. ТРЕТМАН РИЗИКА 
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 

ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
П

П
П

Л
А

В
А

 

Прпстпрнп планираое 
Прпстпрнп планираое врщити према Закпну п планираоу и 
изградои, впдећи рашуна п гепграфским карактеристикама 
теритприје, ппсебнп п впдптпкпвима и зпнама ризика пд 
ппплава 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

2 Урбанистишкп планиреое  
Урбанистишким планираоем треба  прецизирати расппред 
јавних пбјеката, ппврщина и пбјеката инфраструктуре уз 
рещаваое функципналнпсти и естетике прпстпрне 
прганизације, не угрпжавајући јавни интерес и пдрживи 
развпј. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

3 Врщеое геплпщкпг и хидрп-геплпщких испитиваоа 
Пре прпјектпваоа и градое утврдити ппстпјеће стаое тла - 
ппдлпге за изградоу у пднпсу на нивп ппдземних впда. 

Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби Специјализпвани 
субј. за геплпщка 
испитиваоа 

На седницама 
СП 

4  Прпјектпваое и изградоа пбјеката ван ппплавних 
ппдрушја и критишних рејпна 
-прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да буде у 
складу са сеизмплпщким и хидрпгеплпщким захтевима 
лпкације на кпјпј се пбјекат гради. 
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће: 
-израду прпјекта кпји садржи статишку и динамишку анализу 
кпнструкције са елабпратпм п сеизмишкпм ризику и ризику 
пд ппплава; 
-ревизију прпјекта; 
-дпбијаое грађевинске дпзвпле; 
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и 
кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм; 
-инспекцијска кпнтрпла за време градое; 
-технишки пријем пбјекта; 
-дпбијаое упптребне дпзвпле. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 

  
Санираое ппстпјећих клизищта и забрана даље изградое 
пбјеката на прпстпру клизищта 
 

Ппщтинска 
управа 

У складу са пла-
нпм санираоа 
клизищта 

Угпвпрени правни 
субјекат 

Ппщтинскп веће 

6 Уређеое впдних пбјеката на впдптпцима 1.реда 
  -кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са ЈВП 
„Србијавпде“  

ЈВП „Србијавпде“  Пп плану ЈВП 
„Србијавпде“  

  

7 Уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине 
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на 
впдптпцима 2.реда (пдржаваое кприта впдптпка, пбала, 
мпстпва и прелаза; забрана ствараоа дивљих деппнија уз 
впдптпке и др) 
 

Ппщтинска 
управа 

Пп плану 
превент.мера на 
впдптпц.2.реда 

Савети месних 
заједница 

-Ппщт.щтаб за вс 
-Пщтинскп веће 

8  Израда лпкалнпг пперативнпг плана за пдбрану пд 
ппплава на впдама 2. реда 

Ппщтинска 
управа 

Гпдищое,у складу 
са закпнским 
пбавезама 

ЈВП „Србијавпде“  На седницама 
СП 

9 

П
П

П
Л

А
В

А
 

Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за 
впдпснабдеваое 
-рад ЈКП „Белпсавац “на пдржаваоу система за 
впдпснабдеваое 
-пдржаваое сабирних резервпара; 
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже 

ЈКП „Белпсавац “ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац “ 

  

10  Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и изградоа 
нпве 
-рад ЈКП „„Белпсавац “ 

ЈКП „Белпсавац “ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац “ 

-Ппщтинска 
управа 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

11  Пдржаваое канала за прихват вищка впде са 
сапбраћајница 
-на државним путевима  
-на ппщтинским и лпкалним путевима  

-Предузећа за 
путеве 
-Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету Савети месних 
заједница 

Ппщтинскп веће 

12  Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката 
електрпенергетске инфраструктуре 

ЕПС Пп плану ЕПС-а Ппщтинска управа  
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1 2 3 4 5 6 7 

13 

П
П

П
Л

А
В

А
 

Предузимаое мера защтите пд ерпзије: 
- - идентификација ппдрушја кпје мпже бити угрпженп 

ерпзипним прпцесима, 
- спрпвпђеое санаципних мера и радпва на пвим 
ппдрушјима, 
- планираое нашина кприщћеоа прпстпра на ерпзивнпм 
ппдрушју 
- ппдизаое нпвих щумских култура 
- предузимаое антиерпзивних агрптехнишких радпва и мера 
 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету Савети месних 
заједница 

На седницама 
СП 
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3.2.20. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА  У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ПППЛАВА 
 

ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое 
-примеоиваое прпписа из пбласти защтите и 
спасаваоа пд елементарних неппгпда и других 
несрећа на теритприји ппщтине 
-генералнп и детаљнп урбанистишкп планираое  и 
изградоа пбјеката у пднпсу на ппплавна ппдрушја и 
мпгућу ппаснпст пд ппплава; 
-праћеоезакпнске регулативе, из пбласти защтите и 
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна 
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на 
теритприји ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у 
слушају ппплава са ппсебним акцентпм на 
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва. 
-праћеое свакпдневних инфпрмација РХМЗ п 
хидрпметепрплпщкпј ситуацији; 
-сталнп предузимаое адекватних мера на защтити 
теритприје пд ерпзије. 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне 
защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из пбласти 
ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису ппремљене 
и нису пбушаване 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

2.Систем за рану најаву 
-РХМЗ прпгнпзе и уппзпреоа 
-за рану најаву ппаснпсти мпгуће је кпристити 
средства инфпрмисаоа на лпкалнпм нивпу 
-Ппщтина распплаже сиренама за узбуоиваое у 
слушају ппаснпсти пд елементарних неппгпда  
 

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа цивилне 
защтите 
-Ппдаци п претхпдним ппплавама 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-прпстпрнп планираое у складу са рељефпм, 
карактеристикама тла и хидрпграфскпм мрежпм 
-врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких испитиваоа 
-забрана изградое пбјеката нискпградое и 
виспкпградое на ппплавним ппдрушјима и 
ппдрушјима кпја су ппдлпжна ппјави клизищта 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 
25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

4.Превентивне мере 
1)Пснпвна превентивна мера защтите пд ппплава се пднпси на 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое при шему се не предвиђа 
изградоа или щиреое насеља на прпстприма кпји мпгу бити 
угрпжени ппплавпм или виспким нивппм ппдземних впда. 
2)Друга превентивна мера би се пднпсила на ппщтпваое 
грађевинскп-технишких нпрматива при изградои пбјеката на 
ппдрушјима кпја мпгу бити угрпжени ппплавама. 
3)Следеће превентивне мере би се пднпсиле на: 
-исправљаое впдптпкпва,                    
-шищћеое кприта и пбала пд растиоа,                   
 -шищћеое кприта и пбала пд габаритнпг птпада и смећа, 
-шищћеое впдптпкпва пд нанпса и муља, 
-пдстраоиваое дивљих деппнија са пбала 
-санираое прилаза мпстпвима;  
-санираое стубпва и камених пблпга мпстпва, 
-санираое прппуста исппд кпмуникација, прелаза и сл 
-санираое кпсине насипа каменпм пблпгпм или травпм и тд. 
-сталнп радити на изградои и рекпнструкцији пбрамбених линија, 
-сталнп радити на ппвећаоу степена сигурнпсти пдбране пд 
ппплава, 
-редпвнп инпвирати технишку дпкументацију п пбјектима и 
ппдрушјима, насипима и линијама пдбране, 
-унапређивати системе псматраоа, веза и инфпрмација п 
изврщеоу задатака. 
4)На рекама и маоим впдптпцима где је нивп прганизпванпсти 
слабији, предузети мере: 
-изградоу маоих устава и брана, за пријем ппплавнпг таласа, 
-сталнп радити на ппщумљаваоу гплети и засејаваоу травпм. 
-Изградоа хидрпакумулација у низу, кап имини-хидрпакумулација, 
-Изградоа система канала за пдвпђеое впде и оихпвп 
пдржаваое, 
-Израда планпва защтитеи спасаваоа пд ппплава. 
5)Предузимаое антиерпзивних мера:      
-Ппдизаое нпвих щумских култура 
-Агрптехнишки радпви и мере 
 

6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базне станице Телекпма; 
- базне станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа 
7.Пперативне мере 
Предузимаое пперативних мера у защтити 
пд ппплава ппдразумева три фазе: 
Прва фаза се пднпси на перипд када 
недвпсмисленп прети ппаснпст пд ппплаве, 
пднпснп на радое кпје треба предузети да би 
се спрешила ппплава или, акп дп ое ипак 
дпђе – да би се умаоиле ппследице, и пне се 
пднпсе на: 
                   -благпвременп инфпрмисаое 
станпвнищтва п ппаснпсти пд ппплава, 
                   -стављаое у стаое приправнпсти 
свих распплпживих снага за пдбрану пд 
ппплава и спасаваое станпвнищтва и 
материјалних дпбара, 
                   -припрему људства, материјала и 
технишких средстава за ппстављаое 
пдбрамбених линија (пбезбеђеое врећа и 
материјала за пуоеое врећа; пбезбеђеое 
лпкације за искпп материјала за вреће; 
пбезбеђеое превпза материјала и врећа и др) 
Друга фаза (акп дп ое дпђе) ппдразумева 
радое на спасаваоу станпвнищтва и 
материјалних дпбара када је дп ппплаве 
дпщлп, а тп су: 
                   -усмераваое ппплавнпг таласа ка 
пдвпдним прпстприма и каналима, 
                   -ппмераое угрпженпг 
станпвнищтва и материјалних дпбара на 
безбедне лпкације у пквиру теритприје 
угрпженпг насеља или евакуација на 
теритприју других насеља, 
                   -збриоаваое угрпженпг 
станпвнищтва, 
                   -предузимаое мера прве и прве 
медицинске ппмпћи, 
                   -предузимаое мера РХБ защтите, 
                   -предузимаое мера ветеринарске 
ппмпћи, 
                   -предузимаое 
прптивепидемиплпщких мера 
Трећа фаза заппшиое пп ппвлашеоу впде са 
ппплављенпг ппдрушја и пна се пднпси на: 
- асанацију теритприје кпја је била захваћена 
ппплавпм,  
-прпцену настале щтете и  
-пружаое материјалне ппмпћи угрпженпм 
станпвнищтву. 
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3.2.21. Карта- ппаснпст пд ппплава кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја 
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3.2.22. СЦЕНАРИП ЗА ПППЛАВУ КАП  НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 
Параметар Ппщта питаоа 

1 2 

Радна група Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене 
угрпженпсти ппщтине Жагубица 

Ппаснпст  Ппплава                     
-плављеое ппврщина и пбјеката, угрпжаваое станпвнищтва и стпшнпг фпнда; пщтећеое или 
прекид сапбраћајница. 
-деградација ппљппривреднпг земљищта, 
-мпгуће присуствп ппасних материја на ппплављеним ппврщинама и у пбјектима,  
-мпгуће загађеое впде за пиће на свим извприщтима,                    
-ствараое услпва за ппјаву епидемије. 
-рущеое стамбених и других пбјеката  
-мпгућа ппјава нпвих клизищта  
-пптпуни прекид сапбраћаја на лпкалним путевима на дуже време; 
-збпг присуства електришне струје у пплуукппаним пбјектима мпгућа су страдаоа људи; 
-птежанп функципнисаое хитне медицинске службе; 
-птежанп функципнисаое кпмуналних и услужних делатнпсти; 
-птежанп снабдеваое санпвнищтва хранпм и впдпм; 

Ппјављива-
ое 

1 дпгађај у 2 - 20 гпдина. 

Прпстпрна 
димензија 

Теритприја у захвату слива Млаве - ппщтина Жагубица 

Интензитет  Прпменљив, у зависнпсти пд интензитета кищних и снежних падавина 

Време  Прплећни перипд, март-април 

Тпк  Кища непрекиднп пада прекп 24 сата над теритпријпм ппщтине. 
Задоег дана кища је интензивнп падала - измеренп је 132 л/не метру квадратнпм. 
Све реке у сливу Млаве су наглп надпщле, нарпшитп Тисница, кпја дпнпси впду са ппдрушја 
Велике Главице, истпшнпг дела Хпмпљских планина, а кпја се, прптишући крпз југпистпшни 
деп Жагубице, улива у Млаву кпд Врелске улице. 
Ппплавлјен је већи деп Жагубице, јер је Тисница наглп излила из кприта 
Све пстале притпке Млаве су надпщле те кпд већине оих впда угрпжава припбаље. 
У захвату впдптпкпва ппплавлјене су ппљппривредне ппврщине. 
1.Река Млава је ппплавила југпзападни деп града Жагубице: 

-пкп 300 дпмаћинстава, са пкп 400 стамбених и ппмпћних пбјеката,  
-угрпзенп пкп 450 станпвника  
-пщтетила 2 мпста у захвату града,  
-један брпј дпмаћих живптиоа се ппдавип 
ПППЛАВЉЕНП: 
-Припбаље пд Жагубице дп Изварице, 9 дпмаћинстава у Изварици, пкп 20 стамбених и 

ппм.пбјеката у Изварици, пкп 30 станпвника у Изварици; пкп 150 ха ппљппривреднпг земљищта; 
-рејпн западнп пд села Рибаре, 6 дпмаћинстава, 12 стамбених пбјеката, пкп 20 станпвника и пкп 

2 ха ппљппривредне ппврщине; 
-Креппљинскп ппље, Сиге- 8 дпмаћинстава, 10 стамбених пбјеката, пкп 20 станпвника; пкп 45 ха 

ппљппривредних ппврщина; 
-Влащкп ппље, пкп 5 ха ппљппривредне ппврщине; 
Река Млава угрпжава: 

-3 мпста у рејпну Сувпг Дпла, 1 мпст кпд Изварице 
-Рибаре, 1 мпст у западнпм делу села 
-2 мпста на путу за Сиге 
-1 мпст на путу Креппљин - Медвеђица, 
-1 мпст на улазу у Гпроашку клисуру. 

 
2.Река Тисница је ппплавила југпистпшни деп Жагубице: 

-пкп 200 дпмаћинстава, са пкп 300 стамбених и ппмпћних пбјеката,  
-угрпзенп пкп 400 станпвника  
-пщтетила 4 мпста у захвату града,  
-један брпј дпмаћих живптиоа се ппдавип 
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Параметар  Ппщта питаоа 

1 2 

Тпк  3.Река Жабар угрпжава: 
-припбаље реке, 6 прппуста, 1 мпст, а ппплављенп је  пкп 5 ха ппљппривреднпг земљищта 

4.Каменишка (Лазнишка)река угрпжава: 
-припбаље, 11 прппуста, 1 мпст, а ппплављенп је пкп 8 ха ппљппривредне ппврщине 

5.Велика река (са Црнпм и Милатпвашкпм рекпм) угрпжава: 
-Трщку цркву, 3 прппуста и 2 мпста на Црнпј реци; 5 прппуста и 1 мпст на Милатпвашкпј 

реци и 3 мпста на Великпј реци; ппплављенп пкп 20 ха ппљппривредне ппврщине; 
6.Вукпвашка река угрпжава: 

-1 мпст, 4 прелаза,  а ппплављенп је пкп 10 ха ппљппривреднпг земљищта; 
7.Јпщанишка река угрпжава: 

-пкп 27 дпмаћинстава, пкп 56 стамбених пбјеката, пкп 110 станпвника, 2 мпста, а  
Ппплаљенп је  пкп 25 ха ппљппривредних ппврщина 

8.Адујевски пптпк угрпжава: 
-1 мпст, 1 прппуст; 1 дпмаћинствп, 3 стамбена пбјекта, 5 станпвника, а ппплављенп је 

пкп 10 ха ппљппривредне ппврщине 
9.Псанишка река угрпжава: 4 мпста, 5 прелаза, 20 дпмаћинстава, 29 стамбених пбјеката, 70 
станпвника, а ппплављенп је пкп 4 ха ппљппривреднпг земљищта 
10.Креппљинска река угрпжава: 
-5 мпстпва, 30 дпмаћинстава, 70 стамбених и ппмпћних пбјеката, 150 станпвника,а 
ппплављенп је пкп 15 ха ппљппривреднпг земљищта 
11.Безнишка река угрпжава: 
-5 мпстпва 
12.Крупаја угрпжава: 
-рејпн Миланпвца, 1 мпст, 2 прелаза и плави пкп 5 ха ппљппривредне ппврщине 

-рејпн Сиге, 3 мпста, пкп 30 дпмаћинстава, 42 стамбена пбјекта, пкп 100 станпвника и 
плави пкп 5 ха ппљппривредне ппврщине 

Трајаое  2-10 дана 

Рана најава Лпкална средства јавнпг инфпрмисаоа, јер се ппаснпст пд ппплаве мпже благпвременп 
предвидети 

Припремље
нпст  

-станпвнищтвп је припремљенп за пву ппјаву, јер већ ппстпји искуствп са претхпдним 
ппаснпстима пд ппплава; 
-све структуре защтите и спасаваоа за слушај ппаснпсти пд ппплава су спремне за 
пдгпварајућу реакцију на ппјаву пве ппаснпсти. 

УТИЦАЈ Утицај на щтићене вреднпсти: 
ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ 
А.Живпт и здравље људи 
-ппплавпм је захваћенп 1.355 станпвника 
-пд наведенпг брпја евакуисанп је 300 лица кпја су смещтена на безбедне лпкације 
 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
-пщтећенп 942 стамбених, екпнпмских и ппмпћних пбјеката, щтета 65.000.000,пп  
-пщтећена 3 јавна пбјекта.............................................................щтета     3.000.000,пп 
-пщтећенп 299 хектара пбрадиве ппврщине.............................щтета   14.000.000,пп 
-унищтене ппљппривредне културе на 200 ха..........................щтета    16.000.000,пп 
-пщтећена разна ппљппривредна и друга ппрема................... щтета     45.000.000,пп 
-унищтене ппљппривредне сирпвине и репрпматеријал....... щтета      2.000.000,пп 
-125 грла крупне стпке се удавилп......................................................... 12.000.000,пп 
-998 кпмада живине се удавилп............................................щтета        1.000.000,пп 
-санација бунара......................................................................... щтета         2.000.000,пп 
-асанација теритприје................................................................. щтета          4.000.000,пп 
-збриоаваое евакуисаних лица (300).................................трпщак       1.000.000,пп 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА.....................165.000.000,пп или 35,29% Бучета ппщтине 
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Параметар Ппщта питаоа 

1 2 

 В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћај) 
-замућена впда на впдпизвприщтима..................................... щтета    2.000.000.пп 
-птклсоаое квара на пумпама за впду.....................................щтета     2.000.000,пп 
-пщтећенп 22,9 км лпкалних путева......................................... щтета 16.000.000.пп 
-пщтећенп 45 мпстпва ................................................................ щтета 27. 000.000,пп 
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА  щтета..........47.000.000,пп или 10% Бучета ппщтине 
Г.Устанпве/грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја 
-пщтећенп 5 грађевина јавнпг друщтвенпг знашаја   ...............щтета    8.000.000,пп 
-пщтећен 1 пбјекат пснпвне щкпле.............................................щтета     1.000.000,пп 
УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ..............................9.000.000,пп  или 1,93% Бучета ппщтине  
 
УКУПНА ЩТЕТА КПЈА ИДЕ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ..... 221.000.000,пп или 47,97% Бучета 
 
ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ВЛАСНИКА ПБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
-санираое впдптпка  1.реда, Млаве................................................щтета   37. 000.000,пп 
-нефункципнисаое услужних делатнпсти..........................................щтета 25.000.000,пп 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА...........................................................62.000.000,пп 
В.Критишна инфраструктура (впдппривреда, сапбраћајај) 
-асанација - шищћеое путних праваца пд нанпса и впдених прппуста 
на држсвним путевима, .............................................................щтета. 4.500.000,пп 
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА.............................................4.500.000,пп 
УКУПНП ЩТЕТЕ КПЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ВЛАСНИКА ПБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА  66.500.000,пп 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРПЩКПВА-ЩТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПППЛАВЕ КАП 

НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА (ЗА ПРПЦЕНУ - У 

ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ): 
А.Живпт и здравље људи...............................................................................................1.355 
 Б.Екпнпмија-екплпгија 
-ппщтина............................................................... ......................................... 165.000.000,пп 
-други правни субјекти и псигураое.............................................................   62.000.000,пп 
УКУПНП........................................227.000.000,пп или 48,55% у пднпсу на Бучет ппщтине 
В.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
-ппщтина.......................................................................................................... 47.000.000,пп 
- други правни субјекти и псигураое.............................................................. 4.500.000,пп 
УКУПНП ..........................51.500.000,пп или 11,02% у пднпсу на Бучет ппщтине 
Г. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
-ппщтина:......................................................................................................... 9.000.000,пп   
- други правни субјекти и псигураое................................................................................... 
УКУПНП УСТАНПВЕ.......................................... 9.000.000,пп  или 1,93% Бучета ппщтине 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  287.000.000,пп  или 61,39% 

Генерисаое 
других 
ппаснпсти 

-вищегпдищое умаоеое квалитета ппљппривреднпг земљищта;                    
-ппремећени услпви станпваоа;                
-ппремећени услпви снабдеваоа;                    
-ппремећени здравственп-ветеринарски услпви и мпгућа ппјава епидемија кпд људи и 
живптиоа           
-мпгућа маспвна ппјава щтетпшина; 
-ствараое услпва за мпгућу ппјаву заразних бплести и епидемија; 
-ппјава нпвих клизищта;                    
-пптреба за пбимнпм асанацијпм теритприје 

Референтни 
инциденти 

Ппплаве из 2014.гпдине 

Инфпрмиса
ое јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 

Будуће 
инфпрмаци 
jе 

У складу са мпгућим ппјавама ппплаве на теритприји ппщтине. 
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3.2.23. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ПППЛАВА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ 
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 

(Кприщћеое ппдатака п прпщлим дпгађајима, ушесталпст) 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 
             Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст 

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја Категприја Категприја Пдабранп  

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Пзбиљна 501-1500  

5 Катастрпфална >1500  

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета  

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета  

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета  

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета  

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета +48,55% 

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст –укупна материјална щтета на 

критишнпј    инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета  

2 Мала 1-3%    бучета  

3 Умерена 3-5%    бучета  

4 Пзбиљна 5-10%  бучета  

5 Катастрпфална >10%   бучета + 11,02% 
 

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст - укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум Пдабранп 

1 Минимална <0.5%   бучета  

2 Мала 0.5-1%   бучета  

3 Умерена 1-3%   бучета + 1,93% 
4 Пзбиљна 3-5%   бучета  

5 Катастрпфална >5%   бучета  
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      Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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                Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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љ
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а 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална  
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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и
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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љ
и
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В
ел

и
ка
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    Матрица 4. Укупан ризик - ПППЛАВЕ 

Катастрпфалне  П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне  4       Вепма виспк 

Умерене  3       Виспк  

Мале  2       Умерен  

Минималне  1       Низак  

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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УКУПАН РИЗИК ПД ПППЛАВЕ  КАП НЕЖЕЉЕНПГ  ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ ППСЛЕДИЦАМА  
 

Матрица Врста ризика   Нивп 
ризика  

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи  ВИСПК 4 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална 
щтета на критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  
знашаја 

УМЕРЕН 3 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену 
стабилнпст 

ВЕПМА ВИСПК 4 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК  ВЕПМА ВИСПК -
НЕПРИХВАТЉИВ,  ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ 

ВЕПМА ВИСПК 4 

 
 
 
 
А.Живпт и здравље људи...............................................................................................1.355 
 Б.Екпнпмија-екплпгија 
-ппщтина............................................................... ......................................... 165.000.000,пп 
-други правни субјекти и псигураое.............................................................   62.000.000,пп 
УКУПНП........................................227.000.000,пп или 48,55% у пднпсу на Бучет ппщтине 
В.Друщтвена стабилнпст критишна инфраструктура: 
-ппщтина.......................................................................................................... 47.000.000,пп 
- други правни субјекти и псигураое.............................................................. 4.500.000,пп 
УКУПНП ..........................51.500.000,пп или 11,02% у пднпсу на Бучет ппщтине 
Г. Устанпве - грађевине јавнпг друщтвенпг знашаја: 
-ппщтина:......................................................................................................... 9.000.000,пп   
- други правни субјекти и псигураое................................................................................... 
УКУПНП УСТАНПВЕ.......................................... 9.000.000,пп  или 1,93% Бучета ппщтине 
 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  287.000.000,пп  или 61,39% 
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3.2.24. ТРЕТМАН РИЗИКА 
Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 

ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
П

П
П

Л
А

В
А

 

Прпстпрнп планираое 
Ствараое пдгпваајуће средине за даљи развпј и 
усаглащвое теритпријалних елемената (рељеф, впдптпкпви, 
ппстпјећи инфраструктурни пбјекти и др)  и  друщтвених 
интереса, при шему је најважније задпвпљеое 
станпвнищтва у ппгледу рада, станпваоа, рекреације идр. 
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за 
развпј делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви 
за пдрживи и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине. 
Прпстпрнп планираое се врщи према Закпну п планираоу и 
изградои. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

2 Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп). 
Генералним урбанистишким планираоем треба  
прецизирати расппред јавних пбјеката, ппврщина, 
инфраструктурних мрежа, уз защтиту друщтвеих интереса 
на псталим ппврщинама, ппсебнп када је у питаоу прпстпр 
за станпваое, рад, сапбраћај и рекреацију. 
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је 
рещити функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације, 
а да се при тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

3 Врщеое геплпщкпг испитиваоа већ ппстпјећег  и 
планиранпг урбнистишкпг прпстпра уз прпушаваое већ 
ппстпјећих ппдатака инжиоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких и других испитиваоа. 
Тп знаши да се пре прпјектпваоа и градое мпра утврдити 
ппстпјеће стаое тла - ппдлпге за изградоу у пднпсу на 
најмаои и највећи нивп ппдземних впда. 

Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби Специјализпвани 
правни субјекти за 
геплпщка 
испитиваоа 

На седницама 
СП 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
 П

П
П

Л
А

В
А

 
Прпјектпваое и изградоа пбјеката  ван ппплавних 
ппдрушја у пднпсу на впдптпке 1. реда, али и у пднпсу на 
пстале впдптпке и критишне рејпне. 
При тпме прпјекат и избпр кпнструкције пбјекта треба да 
буде у складу са сеизмплпщким и хидрпгеплпщким 
захтевима лпкације на кпјпј се пбјекат гради. 
Изградоа пбјекта ппдразумева следеће: 
-израду квалитетнпг прпјекта кпји садржи статишку и 
динамишку анализу кпнструкције са елабпратпм п 
сеизмишкпм ризику и ризику пд ппплава; 
-ревизију прпјекта; 
-дпбијаое грађевинске дпзвпле; 
-стални надзпр градое са ппсебнпм пажопм на квалитет и 
кплишину материјала кпји је предвиђен прпјектпм; 
-инспекцијска кпнтрпла за време градое; 
-технишки пријем пбјекта; 
-дпбијаое упптребне дпзвпле. 

Ппщтинска 
управа 

Пп пптреби Прпјектснтски 
бирпи 

 

5 Санираое ппстпјећих клизищта и забрана даље изградое 
пбјеката на прпстпру клизищта 
-израда пдвпдних канала 
-израда пптппрних зидпва и стубпва 

Ппщтинска 
управа 

У складу са пла-
нпм санираоа 
клизищта 

Угпвпрени правни 
субјекат 

Ппщтинскп веће 

6 Уређеое впдних пбјеката на впдптпцима 1.реда 
  -кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са ЈВП 
„Србијавпде“  

ЈВП „Србијавпде“  Пп плану ЈВП 
„Србијавпде“  

  

7 Уређеое впдптпкпва 2.реда на теритприји ппщтине 
-кпнстантнп предузимаое превентивних радпва на 
впдптпцима 2.реда (пдржаваое кприта впдптпка, пбала, 
мпстпва и прелаза; забрана ствараоа дивљих деппнија уз 
впдптпке и др) 

Ппщтинска 
управа 

Пп плану 
превент.мера на 
впдптпц.2.реда 

Савети мсних 
заједница 

-Ппщт.щтаб за вс 
-Пщтинскп веће 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

 П
П

П
Л

А
В

А
 

Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката за 
впдпснабдеваое 
-рад ЈКП „Белпсавац “на пдржаваоу система за 
впдпснабдеваое 
-пдржаваое сабирних резервпара; 
-пдржаваое примарне и секундарне впдпвпдне мреже 

ЈКП „Белпсавац “ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац “ 

  

10 Пдржаваое ппстпјеће канализаципне мреже и изградоа 
нпве 
-рад ЈКП „„Белпсавац “ 

ЈКП „Белпсавац “ Пп плану 
ЈКП „Белпсавац “ 

  

12 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката 
електрпенергетске инфраструктуре 
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са 
Електрппривредпм 
-замена критишних делпва нискпнаппнске и 
средопнаппнске еектрпмреже 

ЕПС Пп плану ЕПС-а   

13  Санираое ппстпјећих клизищта израдпм пдвпдних канала 
и пптппрних стубпва и зидпва и забрана изградое пбјеката 
на теренима са клизищтем или пптенцијалним клизищтем 

Ппщтинска 
управа 

 Савети месних 
заједница 

 

14  Защтита пд ерпзије:идентификација лпкалитета 
ерпзипних жарищта, 

- идентификација ппдрушја кпје мпже бити угрпженп 
ерпзипним прпцесима, 

- систематскп спрпвпђеое санаципних мера и радпва на 
пвим лпкалитетима, 
превентивнп планираое нашина кприщћеоа прпстпра на 
угрпженпм ппдрушју 

Какп би се птклпниле щтете пд ерпзија предлажу се 
следећи радпви:      
1. Ппдизаое нпвих щумских култура 
2. Антиерпзивни агрптехнишки радпви и мере 
3. Антиерпзипне мере 
4. Забране 
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3.2.25. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА  У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ПППЛАВА 
 

ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое 
-ппрманентнп примеоиваое прпписа из пбласти 
защтите и спасаваоа пд елементарних неппгпда и 
других несрећа на теритприји ппщтине 
-адекватнп перипдишнп генералнп и детаљнп 
урбанистишкп планираое  и изградоа пбјеката у 
пднпсу на ппплавна ппдрушја и мпгућу ппаснпст пд 
ппплава; 
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и спасаваоа 
и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна Пдлуке п 
прганизацији цивилне защтите на теритприји 
ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у 
слушају ппплава са ппсебним акцентпм на 
збриоаваое угрпженпг станпвнищтва. 
-праћеое свакпдневних инфпрмација РХМЗ п 
хидрпметепрплпщкпј ситуацији; 
-сталнп предузимаое адекватних мера на защтити 
теритприје пд ерпзије. 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне 
защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из пбласти 
ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису ппремљене 
и нису пбушаване 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

2.Систем за рану најаву 
-РХМЗ прпгнпзе и уппзпреоа 
-за рану најаву ппаснпсти мпгуће је кпристити 
средства инфпрмисаоа на лпкалнпм нивпу 
-Ппщтина распплаже сиренама за узбуоиваое у 
слушају ппаснпсти пд елементарних неппгпда  
 

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа цивилне 
защтите 
-Ппдаци п претхпдним ппплавама 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са 
рељефпм, карактеристикама тла и хидрпграфскпм 
мрежпм 
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и 
планиранпг урбанистишкпг прпстпра; 
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких и других испитиваоа 
-забрана изградое пбјеката нискпградое и 
виспкпградое на ппплавним ппдрушјима и 
ппдрушјима кпја су ппдлпжна ппјави клизищта 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 
25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

4.Превентивне мере 
На ппдрушју ппщтине мпже се предузети низ превентивних мера у 
циљу спрешаваоа ппплава на пптенцијалнп угрпженим ппдрушјима 
или се предузимаоем превентивних мера мпгу битнп смаоити 
негативни ефекти ппплава. 
1)Пснпвна превентивна мера защтите пд ппплава се пднпси на 
прпстпрнп и урбанистишкп планираое при шему се не предвиђа 
изградоа или щиреое насеља на прпстприма кпји мпгу бити 
угрпжени ппплавпм или виспким нивппм ппдземних впда. 
2)Друга превентивна мера би се пднпсила на ппщтпваое 
грађевинскп-технишких нпрматива при изградои пбјеката на 
ппдрушјима кпја мпгу бити угрпжени ппплавама. 
3)Следеће превентивне мере би се пднпсиле на: 
-исправљаое впдптпкпва,                    
-шищћеое кприта и пбала пд растиоа,                   
 -шищћеое кприта и пбала пд габаритнпг птпада и смећа, 
-шищћеое впдптпкпва пд нанпса и муља, 
-пдстраоиваое дивљих деппнија са пбала 
-санираое прилаза мпстпвима;  
-санираое стубпва и камених пблпга мпстпва, 
-санираое прппуста исппд кпмуникација, прелаза и сл 
-санираое кпсине насипа каменпм пблпгпм или травпм и тд. 
-сталнп радити на изградои и рекпнструкцији пбрамбених линија, 
-сталнп радити на ппвећаоу степена сигурнпсти пдбране пд 
ппплава, 
-редпвнп инпвирати технишку дпкументацију п пбјектима и 
ппдрушјима, насипима и линијама пдбране, 
-унапређивати системе псматраоа, веза и инфпрмација п 
изврщеоу задатака. 
4)На рекама и маоим впдптпцима где је нивп прганизпванпсти 
слабији, предузети мере: 
-изградоу маоих устава и брана, за пријем ппплавнпг таласа, 
-сталнп радити на ппщумљаваоу гплети и засејаваоу травпм. 
-Изградоа хидрпакумулација у низу, кап имини-хидрпакумулација, 
-Изградоа система канала за пдвпђеое впде и оихпвп 
пдржаваое, 
-Израда планпва защтитеи спасаваоа пд ппплава. 
5)Какп би се птклпниле щтете пд ерпзија предлажу се следећи 
радпви:      
-Ппдизаое нпвих щумских култура 
-Антиерпзивни агрптехнишки радпви и мере 
-Антиерпзипне мере 
-Забране 
 

6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базне станице Телекпма; 
- базне станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа 
7.Пперативне мере 
Предузимаое пперативних мера у защтити 
пд ппплава ппдразумева три фазе: 
Прва фаза се пднпси на перипд када 
недвпсмисленп прети ппаснпст пд ппплаве, 
пднпснп на радое кпје треба предузети да би 
се спрешила ппплава или, акп дп ое ипак 
дпђе – да би се умаоиле ппследице, и пне се 
пднпсе на: 
                   -благпвременп инфпрмисаое 
станпвнищтва п ппаснпсти пд ппплава, 
                   -стављаое у стаое приправнпсти 
свих распплпживих снага за пдбрану пд 
ппплава и спасаваое станпвнищтва и 
материјалних дпбара, 
                   -припрему људства, материјала и 
технишких средстава за ппстављаое 
пдбрамбених линија (пбезбеђеое врећа и 
материјала за пуоеое врећа; пбезбеђеое 
лпкације за искпп материјала за вреће; 
пбезбеђеое превпза материјала и врећа и др) 
Друга фаза (акп дп ое дпђе) ппдразумева 
радое на спасаваоу станпвнищтва и 
материјалних дпбара када је дп ппплаве 
дпщлп, а тп су: 
                   -усмераваое ппплавнпг таласа ка 
пдвпдним прпстприма и каналима, 
                   -ппмераое угрпженпг 
станпвнищтва и материјалних дпбара на 
безбедне лпкације у пквиру теритприје 
угрпженпг насеља или евакуација на 
теритприју других насеља, 
                   -збриоаваое угрпженпг 
станпвнищтва, 
                   -предузимаое мера прве и прве 
медицинске ппмпћи, 
                   -предузимаое мера РХБ защтите, 
                   -предузимаое мера ветеринарске 
ппмпћи, 
                   -предузимаое 
прптивепидемиплпщких мера 
Трећа фаза заппшиое пп ппвлашеоу впде са 
ппплављенпг ппдрушја и пна се пднпси на: 
- асанацију теритприје кпја је била захваћена 
ппплавпм,  
-прпцену настале щтете и  
-пружаое материјалне ппмпћи угрпженпм 
станпвнищтву. 
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3.2.26.Карта – ппплава кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама   
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3.3. ППЖАРИ И ЕКСПЛПЗИЈЕ, ППЖАРИ НА ПТВПРЕНПМ  
 

 Генералнп ппсматранп - ппжари су пптенцијални узрпшници настанка великих материјалних 
щтета у пбласти привреде, станпваоа, щумарства и ппљппривреде, па и сапбраћаја. 

 У пбласти привреде не ппстпји пдређена кпнцентрација прпизвпдних пбјеката и складищта 
сирпвина, пплуфабриката и рпбе на јединственпм прпстпру, али привредни субјекти кпји у пквиру свпје 
делатнпсти кпристе запаљиве материјале су сигурнп ппд пдређеним ппжарним пптерећеоем и ризикпм. 

 Мпгући узрпци ппжара 
У пднпсу на дпсадащоа искуства, а имајући у виду теритприју ппщтине ,  мпжемп указати на 

некпликп мпгућих узрпка ппжара:                  
1.људска непажоа, немар, нехат или шак намернп паљеое.                   
2.атмпсферскп пражоеое електрицитета (муоа или грпм);                   
3.пптрес кпји би изазвап кидаое виспкпнаппнске мреже, електришних инсталација, рущеое  

грејних тела;                   
4.тплптнп делпваое сунца крпз савијена стакла, стаклена спшива, лупе, стакла пд сата или 

удубљена пгледала, нарпшитп на местима где су пфпрмљене дивље деппније;  
5.треое (кап механишки  узрпшник ппжара, а јавља се на разним мащинама при шему се најшещће 

пали гпривп и мазивп);                   
6.удар (кап механишки узрпшник ппжара или експлпзије, при шему настаје варница кпја пали лакп 

запаљиви материјал);                   
7.сампзапаљеое некпг материјала кап ппследица биплпщких, физишких и хемијских реакција тпг 

материјала у пдређеним услпвима (велика кплишина ускладищтене рпбе без дпвпљнп  вентилације; 
гпмила ситнпг материјала на птвпренпм прпстпру);                   

8.мпгућа терпристишка активнпст. 
Према структури ппжара кпји се све шещће јављају, према пбиму и велишини материјалне щтете 

мпже се закљушити да ппжари представљају врлп пзбиљан друщтвени прпблем, нарпшитп и збпг тпга щтп 
се у 20% ппжара ппјављују и ппасне материје кпје, кпнтаминирајући ужу или щиру средину дпвпде у 
ппаснпст већи брпј људи.  

Мпгуће врсте ппжара                   
Према пбјекту на кпме мпже дпћи дп ппжара на теритприји ппщтине  мпгући су следећи ппжари: 
                   1.Ппжари на птвпренпм прпстпру 
                   2.Ппжари у затвпренпм прпстпру 
                    3.Ппжари на трансппртним средствима: 
                    4.Ппжари на трафпппстрпјеоима 
Ппжари на птвпренпм прпстпру                    
Ппжари на птвпренпм прпстпру захватају щуме, жита, ускладищтену стпшну храну и друге 

материјале на птвпренпм прпстпру; нанпсе велике материјалне щтете примарнпг и секундарнпг  
карактера.                    

Кпд сепских дпмаћинстава кпја складищте стпшну храну (сенп,слама,кукурузпвина)  у кругу  
двприщта мпгући су ппжари на птвпренпм прпстпру у зимскпм перипду. Узрпци пвих ппжара мпгу бити 
разлишити (варнице из пближоег димоака, сампзапаљеое, неппрезнп рукпваое ватрпм, намерна 
паљевина и др) и пп правилу изазивају велику материјалну щтету.                   

Међутим, пви ппжари се лакп пренпсе на стамбене и ппмпћне пбјекте пкплних дпмаћинстава, па  
такп ппследице мпгу бити вепма пбимне            

Щумски ппжари 
Щумски ппжари су ппстали ушестала ппјава и мпгући су на шитавпм ппщумљенпм ппдрушју 

теритприје ппщтине, нарпшитп у летоем перипду. 
Узрпци пвих ппжара мпгу бити разлишити:                    
- елементарна неппгпда - удар муое или грпма, 
-услед кидаоа електрппрпвпдника на електрпмрежи кпја впди прекп ппщумљених терена,                    
-услед људске непажое (паљеое кпрпва и ситнпг растиоа, пстављаое неугащене ватре и сл)               

- лпжеое ватре у щуми или ппред щуме,                     
-намерна паљевина. 
Кпд ппјаве щумских ппжара ппсебан прпблем у гащеоу представљају неприступашни терени. 

                Међутим, у јесеоем и прплећнпм перипду у сепским атарима, на пбрпнцима брда, дплази дп 
паљеоа закпрпвљених ппврщина ради ппљппривредне пбраде, при шему дплази дп ппжара жбунастпг и 
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нискпг растиоа, кпји, у нашелу, не изазивају велике щтете, али се збпг интензитета и ппјаве ветра шестп 
пренпсе и на ппщумљене пределе и изазивају велике екпнпмске щтете 

Птежавајуће пкплнпсти у гащеоу пвих ппжара би биле следеће:                 
-непрпхпдне путне кпмуникације према мпгућим лпкацијама ппжара; 
 -релативнп велика удаљенпст лпкација за впдпснабдеваое у тпку гащеоа ппжара; 
-релативнп слаба насељенпст ппдрушја на кпме су мпгући щумски ппжари;  
-неппвпљна старпсна структура станпвнищтва у насељима кпја су релативнп близу лпкацијама где 

су мпгући щумски ппжари;                    
-ппјава ветра у време ппжара. 
Ппљски ппжари 
Пва врста ппжара се јавља у летоем перипду, за време жетве, на ппврщинама ппд  житарицама 

и, пп правилу, изазивају велику материјалну щтету. Карактерище их вепма јак интензитет, такп да су 
интервенције најшещће закаснеле. 

Узрпк избијаоа пве врсте ппжара мпже бити: 
-технишки разлпзи везани за упптребу ппљппривредне механизације, 
- елементарна неппгпда са ппјавпм грпма, 
- из технишких разлпга, збпг кидаоа и пада електрппрпвпдника или електришнпг стуба, 
-људски фактпр, при шему се најшещће јавља недпвпљнп прптивппжарнп пбезбеђеое у тпку 

кпмбајнираоа. 
Пву врсту ппжара, збпг захваћенпсти већих кпмплекса ватрпм, мпже да  прати тзв. ппжарна плуја 

– ппјава при кпјпј се, услед интензивнпг гпреоа (сагпреваоа кисепника) , према зпни ватре крећу 
ваздущне масе, щтп ппстепенп прелази у ветар, пптпм и у плују, кпја јпщ вище разбуктава ватру и щири 
ппжарпм захваћену ппврщину. 

      Ппљске ппжаре најшещће мпжемп пшекивати на ппљппривредним ппврщинама, нарпшитп 
ппдпщеницпм и кукурпзпм.  

 
Ппжар деппније 
Ппжар на деппнији је ппсебна врста ппжара где збпг великих кплишина сабијенпг птпаднпг материјала 
прганскпг и непрганскпг ппрекла и услед великих кплишина влаге у унутращопсти деппније дплази дп 
ствараоа „чеппва“ метана кпји се у кпнтакту са кисепникпм и пламенпм пали - експлпдира.  
                  Међутим, истпвременп услед сабијенпсти и влажнпсти дплази дп тзв.сампупале нагпмиланпг 
материјала, щтп мпже да дпведе дп маоих или већих експлпзија метана и паљеоа шитаве деппније, а 
пптпм и дп пренпщеоа ппжара на пкплину. 
                   Дп паљеоа деппније, експлпзије гаспва и пренпщеоа ппжара на пкплину мпже дпћи и услед 
ненамерне или намерне паљевине, или збпг лпжеоа ватре (или паљеоа кпрпва и нискпг  растиоа) у 
близини деппније. 
Ппжар на деппнији за ппследицу има загађиваое пкплине димпм на правцу струјаоа ваздущних маса, 
али се услед ппјаве ветра мпже пренети и на щиру пкплину. 
 
Ппжари у затвпренпм прпстпру 
 
 Ппжари у стамбеним и ппмпћним пбјектима 
                   У насељима се јављају ппжари на стамбеним  и ппмпћним пбјектима, али и на стајама и 
слагалищтима стпшне хране. 
                   Пва врста ппжара је мпгућа тпкпм шитаве гпдине,  а најшещћи узрпци мпгу бити: 
                   - људска непажоа или намера, 
- неисправнпст електрпуређаја, 
                   - неисправнпст електрпинсталација дп стамбених пбјеката и у стамбеним пбјектима, 
                   - неструшнп - лаишкп ппстављаое и развпђеое електрпинсталација дп ппмпћних пбјеката и 
стаја и унутар ппмпћних пбјеката и стаја,  
                   - неправилнп рукпваое грејним телима и птвпреним пламенпм, 
                   - неппрезнп држаое лакп испарљивих, запаљивих, па и експлпзивних материјала у близини 
грејних тела и птвпренпг пламена, 
                   - неппрезнп рукпваое алатима кпји варнише, 
                   - неструшнп извпђеое радпва: сешеоа, завариваоа и лемљеоа 
                   - неправилнп изграђени и неисправни димоаци, 
                   - дешије игре, 
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                   - складищтеое зимске стпшне хране (сенп, слама) у близини стамбених пбјеката, пднпснп 
димоака, или складищтеое на таванима, 
                   - сампупала ускладищтене влажне стпшне хране (најшещће сена) и пгревнпг материјала   
(влажнпг угља)        
                   Ппжари на пбјектима у насељима кпја имају густу изграђенпст, где су пбјекти међуспбнп близу, 
мпгу настати услед пренпщеоа ппжара са једнпг пбјекта на суседне пбјекте. 
                   Ппсебна врста ппаснпсти пд ппжара пп стамбене и друге пбјекте у насељеним местима прети    
пд пбјеката кпји кпристе или складищте лакп испарљиве, запаљиве и експлпзивне материјал (бензинске 
пумпе).  
 
 Ппжари у прпизвпдним пбјектима 
 
                   Ппжари у пбласти привреде су релативнп ретки (дп 15 %) имајући у виду пбим функципнисаоа 
привредних делатнпсти на пвпм ппдрушју задоих гпдина. 
                   Најшещћи узрпци избијаоа ппжара у пбласти привредних делатнпсти су технишкп-технплпщјке 
прирпде и пни су мпгући тпкпм шитаве гпдине 
Пва врста ппжара нанпси највеће материјалне щтете, а најшещће је ппследица људске непажое и 
непдгпвпрнпг пднпса према предузимаоу превентивних мера у защтити пд ппжара. 
                   Кпд правних субјеката где су заппслени пбушени у пбласти защтите пд ппжара пва врста ппжара 
се најшещће заврщава на нивпу тзв. ппшетних ппжара. 
                   Пва врста ппжара је мпгућа тпкпм шитаве гпдине, а најшещћи узрпци мпгу бити: 
                   - људска непажоа или намера, 
                   - неисправнпст грпмпбранских инсталација, 
- неисправнпст електрпинсталација и  електрпуређаја, 
                   - неправилнп рукпваое грејним телима и птвпреним пламенпм, 
               - неппрезнп држаое лакп испарљивих, запаљивих, па и експлпзивних материјала у близини  
грејних тела и птвпренпг пламена, 
               - неппрезнп рукпваое алатима кпји варнише, 
               - неструшнп извпђеое радпва: сешеоа, завариваоа и лемљеоа 
               -сампупала ускладищтенпг материјала  и др. 
 Ппжари у пбјектима где се пкупља већи брпј лица (тргпвине, щкпле, туристишкп- угпститељски пбјекти, 
сппртска хала) 
               Узрпци пвих ппжара су идентишни са претхпднп набрпјаним. Међутим, пви ппжари су 
карактеристишни пп тпме щтп их, псим велике материјалне щтете, прати велики брпј 
психптрауматизпваних, ппвређених и затрпваних пспба. 
Ппжари на трансппртним средствима 
У трансппрту шестп дплази дп ппјаве ппжара, билп трансппртнпг средства билп рпбе кпја сепревпзи, па и 
пбјеката кпји се нађу у близини. Ситуација ппстаје нарпшитп кпмпликпвана акп се  на трансппртнпм 
средству у време ппжара налазе ппасне материје щтп ппнекада изискује пбимне  ппступке у гащеоу 
ппжара, али и у защтити и спасаваоу станпвнищтва и пкплине 
 Ппжари у друмскпм сапбраћају 
               Узрпци пве врсте ппжара мпгу бити:  
               -неисправан систем снабдеваоа гпривпм; 
               - неисправан електришни систем;  
               - неисправан мптпр; 
               - сапбраћајни удес 
               -упала рпбе кпја се трансппртује 
Мпгуће ппследице ппжара 
              Када је реш п ппследицама  ппжара пбишнп се разматра тренутни материјални аспект. Пвај аспект 
је увек мпгуће сагледати неппсреднп пп изврщенпм гащеоу ппжара. Међутим, ппред  материјалних - 
примарних ппследица ппжара, некада су далекп пбимније и дугптрајније накнадне  или секундарне 
ппследице ппжара, кап щтп су, на пример: 
 -ппјава ерпзивнпг земљищта и ппјашане бујице са терена где је бип щумски ппжар; 
-дуги ппправак ппљппривреднпг земљищта накпн ппљскпг ппжара;       
 
 -екплпщка загађеоа; 
              -људске жртве 
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              Акп су у ппжару присутне ппасне материје пнда се ппследице услпжавају и пп структури и пп 
пбиму. 
              Један щумски ппжар кпји би захватип ппщумљени деп теритприје ппщтине, ппред велике 
материјалне щтете (примарна ппследица), за секундарну ппследицу би имап ппјаву ерпзивнпг земљищта 
и ппјашане бујишасте тпкпве; ппмераое или привремени нестанак ппјединих живптиоских и биљних 
врста; ремећеое екплпщке и климатске равнптеже на тпм ппдрушју и др. 
              Кпд ппљских ппжара, при сагпреваоу житарица, мпгу настати исте секундарне ппследице кап у 
претхпднпм слушају, али и дпдатне - тлп на кпме се десип ппљски ппжар захтева дужи   временски 
перипд за ппправак. 
              Мпгући ппжари у стамбеним кпмплексима и на индустријским пбјектима ппред материјалне 
щтете кап примарне ппследице мпгу изазвати људске жртве и екплпщка загађеоа. 
              Дакле, када су у питаоу ппжари на теритприји ппщтине, треба имати у  виду и секундарне 
ппследице. 
Експлпзије су шести узрпци ппжара и хаварија.Пд експлпзија су ппсебнп угрпжени пбјекти где се 
складищте лакп испарљиве, лакп запаљиве и експлпзивне тешнпсти и гаспви (бензинске и гасне станице), 
кап и пбјекти  за складищтеое житарица(силпси)  збпг ствараоа велике кплишине пращине кпја је у 
кпнтакту са пламенпм или варницпм експлпзивна. Али су истп такп угрпжене и пне врсте трансппрта 
(путнпг) кпји такве материје превпзе или кпристе кап ппгпнскп гпривп. 
               На теритприји ппщтине  не ппстпје типишна складищта експлпзивнпг  материјала ( впјнпг и 
цивилнпг ) кпја би у радикалнпј мери мпгла угрпзити станпвнищтвп и материјална дпбра. Међутим 
ппаснпсти пд мпгућих експлпзија и щтетних ппследица пп станпвнищтвп и материјална дпбра не треба 
занемаривати, јер ппстпје правни субјекати кпји кпристе, трансппртују или складищте ппасне, запаљиве и 
експлпзивне материје. 
Знашајнп је наппменути да  на теритприји ппщтине  нема правних субјеката у категприји СЕВЕЗП 
ппстрпјеоа (Севезп ппстрпјеое је ппстрпјеое у кпме се пбављају активнпсти у кпјима је присутна ппасна 
материја у једнаким или већим кплишинама пд прпписаних, а мпже бити и самп технишка јединица 
унутар кпмплекса где се ппасне материје прпизвпде, кпристе, складищте или се оима рукује. Ппстрпјеое 
укљушује сву ппрему, зграде, цевпвпде, мащине, алате, интерне кплпсеке, деппе, складищта и 
сл.грађевине кпје су нужне за функципнисаое ппстрпјеоа). 
У категприју правних субјеката кпји кпристе ппасне материје у прпцесу прпизвпдое, или складищте, или 
трансппртују спадају: 
-ппстпјеће бензинске станице, уједнп и гасне станице (5) 
 
3.3.1. Преглед пбјеката прве и друге категприје угрпженпсти пд ппжара 
 
Ред. 
брпј 

Привреднп друщтвп и другп 
правнп лице кпје прпизвпди  или 
кпристи запаљиве и експлпзивне 

материје 

 
Ппасна материја 

Кплишина  Наппмена 

1 2 3 4 5 

1  «НИС ПЕТРПЛ» А.Д. Нпви Сад 
Бензинска станица 701 у 
насељу Жагубица 

Д-2 60.000м3  

Лпж уље 30.000м3  

БМБ-95 30.000м3  
2 «НИС ПЕТРПЛ» А.Д. Нпви Сад,  

Бензинска станица 811 у 
насељу Креппљин 

Д-2 40.000м3  

Лпж уље 20.000м3  

БМБ-95 20.000м3  
3 - «НИС ПЕТРПЛ» А.Д. Нпви 

Сад,  Бензинска станица 775, 4 
км јужнп пд насеља Вукпвац 
 

Д-2 30.000м3  

БМБ-95 30.000м3  

МБ-95 30.000м3 
 

4 СТР „САНИ  ПЕТРПЛ“ Псаница, 
12317 Псаница 

Д-2 22.257 м³  

БМБ-95 22.257 м³  

Еврпдизел 10570 м³    
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Ред. 
брпј 

Привреднп друщтвп и другп 
правнп лице кпје прпизвпди  или 
кпристи запаљиве и експлпзивне 

материје 

 
Ппасна материја 

Кплишина  Наппмена 

1 2 3 4 5 

5 

- «ТАБАКЕРА» Д.П.П. Петра 
дпброца 21, Петрпвац на 
Млави – гасна станица у  
Жагубици, Хпмпљска бб, 12320 
Жагубица 

ТНГ 10 тпна 

   Гасна  станица 
налази се на 
периферији 
насеља 
Жагубица 
ппред 
регипналнпг  
пута Р-105 
Жагубица-
Петрпвац на 
Млави. 

6 

- АД «Мермер» Жагубица, 
Кпсаншић Ивана бб, Жагубица: 
. 
 

Експлпзив Ампнекс  
У прпсеку 
100 – 300 кг 

  Капацитет 
складищта – 
2.000 кг 
експлпзива 
Магацин је ван 
насеља, и 
налази се 
југпистпшнп пд 
насеља 
Жагубица. 

7 

- ЈП Ресавица – рудник мркпг 
угља «Јасенпвац» Креппљин, 
12316 Креппљин 
   

Експлпзив Ампнекс 
 

Експлпзив метан-детпнит 

У прпсеку 400-
500кг 
 
У прпсеку 
3-4 тпне 

   Капацитет 
складищта – 
5.000 кг 
експлпзива 
  Магацин је 
ван насеља, и 
налази се јужнп  
пд насеља 
Креппљин 
 

8 

 
- «МАТ ПРПДУКТ» Д.П.П, 
Винша бб, 34310 Тпппла 
(каменплпм у Жагубици) 
 
 

Експлпзив ампнекс 
 

300-500кг 

   Капацитет 
складищта – 
500  кг 
експлпзива 
   Магацин је 
ван насеља, и 
налази се 
југпистпшнп пд 
насеља 
Жагубица. 
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3.3.2. Щумски кпмплекси 

Щуме и щумскп земљищте теритприје ппщтине Жагубица  ппкрива  пкп 38.473 хектара или 
50,61% теритприје. 

Щумама газдује ЩГ Кушевп, Трг Вељка Дугпщевића 26, Кушевп, тел: 012 851 911, 012 851 978  Факс: 
012 852 171 
E-mail: sgkucevo@srbijasume.rs, 
пднпснп ЩУ Жагубица, Партизанска 36, Жагубица, телефпн: 012 443 225, 012 443 432 

Щумски кпмплеси припадају Хпмпљским планинама (јужна страна дп линије Креппљин-Псаница-
Јпщаница-Вукпвац- Милатпвац-Селищте-Лазница и даље према Дебелпм Лугу, ппщтина Мајданпек)  и 
Бељаници  (северни деп дп линије Крупаја-Миланпвац-Рибаре-Изварица-Суви Дп-Жагубица )кпје 
пкружују теритприју ппщтине Жагубица. 

Щуме су мещпвитпг типа, при шему препвлађује букпва щума.  
Генералнп ппсматранп, мпже се закљушити да је скпрп пплпвина теритприје ппщтине пбухваћена 

щумама и щумским земљищтем, кпје се све вище щири на рашун ппљппривреднпг земљищта збпг велике 
депппулације теритприје. 

 
3.3.3. Прпизвпдоа и складищтеое експлпзивних материја и материја кпје мпгу да фпрмирају 
експлпзивну атмпсферу  

На теритприји ппщтине нема правних субјеката кпји прпизвпде и складищте експлпзивне 
материје или материје кпје мпгу фпрмирати експлпзивну атмпсферу, псим већ наведених бензинских и 
гасних станица. 

 
 3.3.4. Идентификација лпкација са запсталим неексплпдираним убпјним средствима 
На теритприји ппщтине нису идентификпване лпкације са запсталим неексплпдираним убпјним 

средствима, али ппстпји верпватнпћа да се и даље, ппнекада, прпнађе запсталп неексплпдиранп убпјнп 
средствп из првпг или другпг светскпг рата или пдбашенп убпјнп средствп дпнетп са ратищта у перипду 
1991-1999.гпдина. 
 
3.3.5. Густина насељенпсти 
 

ГУСТИНА НАСЕЉЕНПСТИ У ПДНПСУ НА ИЗГРАЂЕНЕ ППВРЩИНЕ 

рб Назив 
насеља 

Ппврщина 
изграђенпг 
прпстпра 
у хектарима 

Укупан брпј 
станпва 

Брпј станпва 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

Укупан брпј 
станпвника 

Брпј 
станпвника 
на 1 хектар 
изграђенпг 
прпстпра 

1 Жагубица 160 1475 9 2.590 16 

2 Близнак  95 135 1 281 3 

3 Брезница 27 68 3 158 6 

4 Вуковац 39 258 7 389 10 

5 Изварица 32 119 4 307 10 

6 Јошаница 48 351 7 539 11 

7 Крепољин 43 876 20 1542 36 

8 Крупаја 22 225 10 534 24 

9 Лазница 198 1052 5 1881 10 

10 Липе 8 7 1 8 1 

11 Медвеђица 11 16 1 33 3 

12 Милановац 23 169 7 365 16 

13 Милатовац  62 415 7 680 11 

14 Осаница 64 572 9 1048 16 

15 Рибаре 60 237 4 356 6 

16 Селиште 17 275 16 363 21 

17 Сиге 40 282 1 496 1,24 

18 Суви до 70 594 8 1167 17 

 УКУПНП 1171 7.126  12.737  
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3.3.6. Стпшни фпнд 
 
Гпведа  Свиое  Пвце  Кпзе  Кпои  Кпкпщке  Ћурке  Патке  Гуске  Псталп  Кпщнице  
5967 10603 12707 1427 106 91849 457 631 235 411 5324 

 
 
3.3.7. Мпгуће ппследице пп щтићене вреднпсти. 

 

Ппжари, нарпшитп пни већег пбима и интензитета увек пстављају пзбиљне ппследице пп щтићене 

вреднпсти, или самп неку пд оих. 

Првп, такви ппжари угрпжавају живпт и здравље људи. 

Живпт и здравље људи мпгу бити угрпжени на вище нашина истпвременп:  ватрпм-ппекптинама; 

трпваоем димпм; присуствпм струје у ппжару; присуствпм ппасних-птрпвних материја; рущеоем делпва 

пбјекта. 

Другп, такви ппжари – у примарнпм и секундарнпм делпваоу – увек нанпсе велике екпнпмске 

щтете. 

Треће, такви ппжари изазивају маоу или већу екплпщку щтету: екплпщка загађеоа земљищта, 

впде и ваздуха; деградацију ппврщинскпг слпја земљищта на кпме  настају; нестанак или ппмераое 

ппјединих биљних и живптиоских врста и др. 

Шетвртп, такви ппжари услпвљавају мнпгп већа напрезаоа заједнице у ревитализацији 

деградираних ппврщина и изградои унищтених пбјеката, кап и у занављаоу унищтених материјалнп-

технишких средстава.  

При разматраоу мпгућих ппаснпсти пп теритприју ппщтине указанп је на верпватнпћу да би 

евентуални ппжари утицали на деп щтићених вреднпсти, пре свега у пбласти екпнпмије.  

Привредне делатнпсти нису развијене. Међутим, пбласт ппљппривреде, збпг већих ппврщина 

ппд житарицама,  мпже бити угрпжена ппљским ппжарпм у време жетве 

 
     3.3.8. Мпгућнпст генерисаоа других ппаснпсти 
 
Када је реш п ппследицама пд ппжара пбишнп се разматра тренутни материјални аспект. Пвај 

аспект је увек мпгуће сагледати неппсреднп пп изврщенпм гащеоу ппжара. Међутим, ппред  

материјалних – примарних ппследица ппжара, некада су далекп пбимније и дугптрајније накнадне  или 

секундарне ппследице ппжара, кап щтп су, на пример 

 -ппјава ерпзивнпг земљищта и ппјашане бујице са терена где је бип щумски ппжар                     

-дуги ппправак ппљппривреднпг земљищта накпн ппљскпг ппжара (ппљппривредне ппврщине у 

атарима свих насеља); 

 -екплпщка загађеоа; 

 -вепма реткп и људске жртве 

Акп су у ппжару присутне ппасне материје пнда се ппследице услпжавају и пп структури и пп 

пбиму (бензинске станице, ппљппривредне апптеке). 

Један щумски ппжар кпји би захватип ппщумљени деп теритприје ппщтине, ппред велике 

материјалне щтете (примарна ппследица), за секундарну ппследицу би имап ппјаву ерпзивнпг земљищта 

и ппјашане бујишасте тпкпве; ппмераое или привремени нестанак ппјединих живптиоских и биљних 

врста; ремећеое екплпщке и климатске равнптеже на тпм ппдрушју и др. 

Кпд ппљских ппжара, при сагпреваоу житарица, мпгу настати исте секундарне ппследице кап у 

претхпднпм слушају, али и дпдатне – тлп на кпме се десип ппљски ппжар захтева дужи   временски 

перипд за ппправак. 

 

 
 
 



 

141 
 

 

3.3.9. СЦЕНАРИП ЗА ППЖАР КАП НАЈВЕРПВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 

Параметар Ппщта питаоа 
Радна група 

 
Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст  Ппис ппаснпсти:   
Щумски ппжар у рејпну Српске кулге, истпшнп пд села Псанице, према селу Јпщаница.  
Из неппзнатих разлпга дпщлп је дп ппјаве щумскпг ппжара, са тенденцијпм кпнцентришнпг 
щиреоа.  
Захваћена је  мещпвита щума на ппврщини пкп 215 хектара 
Пбавещтена ВСЈ Жагубица. 
Ангажпванп станпвнищтвп са терена из Псанице и Јпщанице. 

Ппјављиваое  Са верпватнпћпм пд 50% 

Прпстпрна 
димензија 

-прпстпр деппније пкп 10 хектара 
-щумскп земљищте и щума пкп 116 хектара 

Интензитет   Јак  

Време  Летои перипд, виспке температуре ваздуха  

Тпк  Дп ппјаве щумскпг ппжара дпщлп је из неппзнатих разлпга у рејпну Српске кулгре. 
Гпри трава, нискп растиое и мещпвита щума. 
Ватра се кпнцентришнп брзп щири збпг ппјаве ветра мещпвитпг правца. 
Делпви щуме са бпрпм и јелпм пламен брзп хвата и брзп сагпревају стварајући ппвременп 
ппжарну плују. 
Велике кплишине дима се щире према Псаници и Јпщаници. 
Алармиранп је станпвнищтвп Псанице и Јпщанице. 
Ппвериници ЦЗ из пва два села су ангажпвали један брпј станпвника кпји ппседују трактпре, 
плугпве, мптпрне тестере да пресеку щиренје ппжара на ппјединим правцима. 
Пбавещтена ВСЈ Жагубица и Петрпвац на Млави. 
Првпг дана ппжар је лпкализпван. 
Наставлја се рад дп пптпунпг гащеоа. 

Трајаое  Два дана 

Рана најава Дпгађај је непшекиван. 

Припремље-
нпст 

Станпвнищтвп није припремљенп  
Државни пргани спремни су за пву ппјаву 

Утицај  Угрпжене щтићене вреднпсти: 
 
1.Живпт и здравље људи –  50 ушесника у гащеоу ппжара  
 
2.Екпнпмија: 
-унищтенп пкп 80 хектара државне щуме......................................щтета ........80.000.000,пп 
-унищтенп пкп 15 хектара мещпвитих приватних щума................щтета.........15.000.000.пп 
 -ппјава ерпзивнпг земљищта на ппврщини пд пкп 50 хектара...щтета............5.000.000,пп 
-пбезбеђеое пбрпка за ангажпванп људствп......................................................3.000.000,пп 
-упптреба приватне механизације у гащеоу ппжара....................трпщак..........2.000.000.пп 
-занављаое пщтећене ппреме ВСЈ.................................................трпщак..........3.000.000.пп 
УКУПНА ЩТЕТА У ЕКПНПМИЈИ.........108.000.000,пп или 23,10% пд Бучета ппщтине 
 
3.Екплпгија..................................................................................без щтете 
4.Друщтвена стабилнпст.............................................................без щтете 
 
ПРПЦЕОЕНА ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ ........ 108.000.000,пп или 23,10% 
 

Генер других 
ппаснпсти 

Нема 

Референтни 
инциденти 

Нема  

Инфпрмиса-
ое јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 

 



 

142 
 

 
 

3.3.10. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД ППЖАРА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
(Прпгнпза верпватнпће) 

(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 
             Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст  

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
            Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја  Категприја  Категприја Пдабранп  

1  Минимална  <50 +  

2  Мала  50-200   

3  Умерена  201-500   

4  Пзбиљна  501-1500   

5  Катастрпфална  >1500   

 
   Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета   

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета   

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета   

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета   

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета   

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст  
–укупна материјална щтета на критишнпј    инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета  + 

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета   

5 Катастрпфална >10%   бучета   

 
 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст 
- укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална  <0.5%   бучета  + 

2 Мала 0.5-1%   бучета   

3 Умерена    1-3%   бучета   

4 Пзбиљна     3-5%   бучета   

5 Катастрпфална >5%   бучета   

 
 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ - ЩТЕТА...................... 108.000.000,пп или 23,10% Бучета 
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Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 
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5       Нивп ризика 
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Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
за

н
ем

ар
љ

и
ва

 

м
ал

а 

ср
ед

о
а 

В
ел

и
ка

 

И
зр

аз
и

тп
  

ве
л

и
ка

 

 

 
 
 
 
 
Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 
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5       Нивп ризика 
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне П 
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Минималне 1       Низак 
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Матрица 4. Укупан ризик  
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УКУПАН РИЗИК ПД  ППЖАРА  КАП  НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ  НЕЖЕЉЕНПГ  ДПГАЂАЈА  
 

Матрица Врста  
ризика   

Нивп  
ризика 

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи НИЗАК 1 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална щтета на 
критишнпј инфраструктури 

НИЗАК 1 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  знашаја 

НИЗАК 1 

М-3 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст НИЗАК 1 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК  УМЕРЕН- ПРИХВАТЉИВ 
ППСЛЕДИЦЕ: МАЛЕ 

УМЕРЕН 2 

 

 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ – ЩТЕТА.... 108.000.000,пп или 23,10% у пднпсу на Бучет ппщтине 
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3.3.11. Карта – ппаснпсти пд ппжара кап најверпватнијег нежељенпг дпгађаја 
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3.3.12. СЦЕНАРИП ЗА ППЖАР КАП НЕЖЕЉЕНИ ДПГАЂАЈ  СА НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 
 

Параметар Ппщта питаоа 
Радна група 

 
Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст  Ппис ппаснпсти:  
Превртаое цистерне са ТНГ на раскрсници пута Жагубица - Креппљин - Милатпвац; паљеое и 
експлпзија ТНГ. 
Ппжар на  птвпренпм прпстпру - ппљски ппжар збпг паљеоа и експлпзије цистерне ТНГ на 
раскрсници пута Жагубица - Креппљин - Милатпвац у летоем перипду на ппљппривредним 
културама на прпстпру у захвату пута Жагубица - Креппљин 
 

Ппјављиваое  Са верпватнпћпм пд 10% 

Прпстпрна 
димензија 

- раскрсница пута Жагубица - Креппљин - Милатпвац 
- прпстпр у захвату пута Жагубица - Креппљин  

Интензитет   Јак  

Време  Летои перипд-време жетве 

Тпк У преппдневним сатима дпщлп је дп сапбраћајнпг удеса на раскрсница пута Жагубица - 
Креппљин - Милатпвац  
-Дп удеса је дпщлп такп щтп се, збпг слабих кпшница, нащап на путу са припритетпм Жагубица - 
Креппљин камипн из правца Милатпвца у кпји је ударила цистерна са ТНГ, слетела с пута и 
преврнула се за знатним пщтећеоима збпг шега је дпщлп дп наглпг истицаоа ТНГ, паљеоа и 
експлпзије щтп је изазвалп ппжар на птвпренпм - ппљски ппжар кпји је захватип 
ппљппривредне ппврщине ппд културама (пщеница, кукуруз и другп). 
-Ппжар се кпнцентреишнп щири ппљппривредним ппврщинама у захвату пута и на правцу 
према Милатпвцу угрпжава пкп 40 стамбених и ппмпћних пбјеката, пкп 140 станпвника, пкп 120 
грла пваца, кпза, гпведа, свиоа и пкп 200 кпмада пернате живине. 
-Впзаш и сувпзаш  су лакще ппвређени и благпвременп су се ппмерили даље пд места дпгађаја. 
-Пбавещтена је ВСЈ и Пплицијска станица у Жагубици 
-Сапбраћај на правцу Жагубица - Креппљин је пбустављен, пдвија се усппренп алтернативним 
правцем прекп Изварице.  
-Ппжарпм је захваћенп пкп 70 хектара ппљппривредних ппврщина ппд усевима, а ппжар се 
дещава у време кпсидбе и жетве. 
-Експлпзија цистерне је захватила усеве и трактпр са сенпм у близини, па се ватра брзп 
прпщирила на ппље ппд усевима. 
 -Ппжарпм је захваћени кпмбајн кпјим се пбављала жетва пщенице у истпм рејпну. 
-Ппжарпм је захваћенп пкп 70 хектара ппљппривреднпг земљищта ппд усевима. 
-У ппжару су изгпреле ппљппривредне мащине: 1 кпмбајн, трактпр са прикплицпм, и трактпр са  
прикљушнпм мащинпм- сетвпспремашем, кпји су били псигурани. 
-Дпщлп је дп пщтећеоа нискпнаппнске мреже на правцу према Милатпвца и Изварици - у 
дужини пд 4 км 
-Ангажпванп је станпвнищтвп из Милатпвца и Изварице, али у недпвпљнпм брпју (пкп 90). 
-Збпг прпдуката дима тпкпм ппжара ппмпћ је пптражилп пкп 90 пспба кпје је медицински 
збринуп Дпм задравља у Жагубици 
Ппжар је лпкализпван тпкпм нпћи, а ликвидиран у јутароим шаспвима. 

Трајаое  Један дан 
 

Рана најава Дпгађај је непшекиван. 
 

Припремље-
нпст 

- Станпвнищтвп није припремљенп  
- Државни пргани спремни су за пву ппјаву 
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Параметар Ппщта питаоа 

11 2 
 Угрпжене щтићене вреднпсти: 

(МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ) 
 

1.Живпт и здравље људи – 90  
 

2.Екпнпмија: 
-изгпрелп 70 хектара ппд ппљппривредним усевима..............щтета 101.200.000,пп 
-трпщкпви ревитализације земљищта.........................................щтета    8.000.000,пп 
- трпщкпви здравства.....................................................................щтета   3.800.000,пп 
 

3.Екплпгија – Екплпщкп загађиваое ваздуха на правцу дуваоа ветра  - без щтете 
 

4.Друщтвена стабилнпст:  без щтете 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ..............................113.000.000,пп, 24,17 % 
 
 
ТРПЩКПВИ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА 
1.Екпнпмија/екплпгија 
- ТНГ ................................................................................................................3.000.000,пп 
-ппправка камипна............................................................................................200.000,пп 
-цистерна за ТНГ.............................................................................................44.000.000,пп 
-щтете на ппљппривреднпј механизацији: 1 кпмбајн, трактпр са прикплицпм, и трактпр са  
прикљушнпм мащинпм- сетвпспремашем, кпји су били псигурани...........50.000.000,пп 
УКУПНП...................................................................................................97.200.000.пп 
 
2.Друщтвена стабилнпст 
-ппправка пута у захвату раскрснице........................................................16.000.000,пп 
-замена пщтећене нискпнаппнске мреже у дужини пд 4км 
 са пратећим радпвима  .............................................................................11.675.179,29 
УКУПНП.................................................................................................27.675.179,29 
 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ НАСТАЛИ НА ЩТЕТУ ДРУГИХ  
ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ПСИГУРАОА.........................................................120.200.000,пп 
 
 
ПРЕГЛЕД УКУПНЕ ЩТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ ППЖАРПМ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ) 
 
ЖИВПТ ИЗДРАВЉЕ ЉУДИ........................................ 90 
 УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА......................... 97.200.000.пп  или 20,79%  
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА....................23.000.000,пп  или 5,92% 
УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ............................... без щтете 
 
УКУПНА ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ.......................120.200.000,пп или 26,71 % 

Утицај  

Генер других 
ппаснпсти 

Нема 

Референтни 
инциденти 

Нема  

Инфпрмиса-
ое јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 
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3.3.13. ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПДППЖАРА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ 
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА  

(Прпгнпза верпватнпће) 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине Жагубица за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара) 

 
 
             Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст  

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина + 

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
 
            Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја  Категприја  Категприја Пдабранп  

1  Минимална  <50   

2  Мала  50-200  + 

3  Умерена  201-500   

4  Пзбиљна  501-1500   

5  Катастрпфална  >1500   

 
 
 
Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета   

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета   

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета   

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета   

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета  + 20,79% 

 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст  
–укупна материјална щтета на критишнпј  инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета   

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета  +  5,92% 

5 Катастрпфална >10%   бучета   

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст 
- укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална  <0.5%   бучета  + 

2 Мала 0.5-1%   бучета   

3 Умерена    1-3%   бучета   

4 Пзбиљна     3-5%   бучета   

5 Катастрпфална >5%   бучета   
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Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

 

Катастрпфалне П 
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С 
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И 
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Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне П 
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Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 4. Укупан ризик  

Катастрпфалне П 
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И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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 УКУПАН РИЗИК ПД ППЈАВЕ ППЖАРА НА ПТВПРЕНПМ КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА САНАЈТЕЖИМ 
МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 
 

Матрица Врста  
ризика   

Нивп  
ризика 

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи НИЗАК 2 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална щтета на 
критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 4 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг  знашаја 

НИЗАК 1 

М-3 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст ВИСПК 3 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК  ВИСПК- НЕПРИХВАТЉИВ 
ППСЛЕДИЦЕ: УМЕРЕНЕ 

ВИСПК 3 

 

 
 
 
 
 
ЖИВПТ ИЗДРАВЉЕ ЉУДИ........................................ 90 
 УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА......................... 97.200.000.пп  или 20,79%  
УКУПНП КРИТИШНА ИНФРАСТРУКТУРА....................23.000.000,пп  или 5,92% 
УКУПНП УСТАНПВЕ/ГРАЂЕВИНЕ............................... без щтете 
 
УКУПНА ЩТЕТА У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ.......................120.200.000,пп или 26,71 %
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3.3.14. ТРЕТМАН РИЗИКА 

Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 П
П

А
С

Н
П

С
ТИ

 П
Д

  П
П

Ж
А

Р
А

 И
 Е

К
С

П
Л

П
ЗИ

ЈА
 

  

Прпстпрнп и урбанистишкп планираое 
Прпстпрним планираоем се ствараое пдгпварјуће средине 
за даљи развпј и усаглащвое теритпријалних елемената 
(рељеф, впдптпкпви, ппстпјећи инфраструктурни пбјекти и 
др)  и  друщтвених интереса, при шему је најважније 
задпвпљеое станпвнищтва у ппгледу рада, станпваоа, 
рекреације идр. 
Прпстпрним планпм ппщтине се пдређују смернице за 
развпј делатнпсти и намену ппврщина и пдређују се услпви 
за пдрживи и равнпмерни развпј на теритприји ппщтине. 
се врщи према Закпну п планираоу и изградои. 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

2 Урбанистишкп планиреое (генералнп и детаљнп). 
Генералним урбанистишким планираоем треба  
прецизирати расппред јавних пбјеката, ппврщина, 
инфраструктурних мрежа, уз защтиту друщтвеих интереса 
на псталим ппврщинама, ппсебнп када је у питаоу прпстпр 
за станпваое, рад, сапбраћај и рекреацију. 
Детаљним урбанистишким планираоем неппхпднп је 
рещити функципналнпст и естетику прпстпрне прганизације, 
а да се при тпме не угрпзи јавни интерес и пдрживи развпј. 
 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

3 Кпнтинуирана сарадоа са ЈП за газдпваое щумама Бепград, 
Щумским газдинствпм  Щумскпм управпм  

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 
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Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти 
защтите пд ппжара и експлпзија на теритприји ппщтине: 
-превентивне мере защтите пд щумских ппжара, 
-превентивне мере защтите пд ппљских ппжара, ппсебнп у 
време жетве, 
-пдржаваое прилазних путева лпкацијама и пбјектима кпји 
су угрпжени ппжарпм, 
-пдређиваое впдпизвприщта за гащеое ппжара и изградоа 
и пдржаваое прилазних путева впдпизвприщту 
 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
-ЈКП 

На седницама 
СП 

5 Кпнтинуирана сараоа са Електрппривредпм у пбласти 
защтите пд ппжара на пбјектима Електрппривреде  
-замена критишних делпва нискпнаппнске и средопнаппнске 
електрпмреже 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

6 Пдржаваое ппстпјеће градске деппније са уградопм 
пдущака за метан и санираое лпкација где се налазе 
дивље деппније 
 

ЈКП „Белпсавац “    

7 -уређеое излетищта и туристишких лпкација уз пбавещтеоа 
п защтити пд ппжара 
-забрана паљеоа кпрпва у јесеоем и прплећнпм перипду 
-кпнтрпла прптивппжарнпг пбезбеђеоа у време жетве 
-Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара 
 

Ппщтинска 
права 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

8 -Пбразпваое лпкалнпг станпвнищтва и щкплске деце п 
пптреби защтите щума пд ппжара. 
-Щтампаое и дистрибуција прппаганднпг материјала п 
ппаснпсти и угрпженпсти щума пд ппжара. 
Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара 

Ппщтинска 
права 

У кпнтинуитету Щумска управа у 
Курщумлији 

 

9 -Праћеое климатских услпва и стаоа гпривпг материјала у 
циљу прпцене текуће ппаснпсти пд ппјаве ппжара. 
-Прганизпванп псматраое и пбавещтаваое п ппјави 
щумских ппжара тпкпм ппжарних сезпна. 
Плнираое ппреме и средстава защтите за гащеое ппжара 

Ппщтинска 
права 

У кпнтинуитету Щумска управа у 
Курщумлији 

 



 

157 
 

 
3.3.15. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА  У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА  

ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое 
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое -
детаљнп урбанистишкп планираое за насељена 
места кпја мпгу  бити угрпжена ппжарима на 
птвпренпм прпстпру 
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и спасаваоа 
и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна Пдлуке п 
прганизацији цивилне защтите на теритприји 
ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа у 
слушају ППЖАРА И ЕКСПЛПЗИЈА са ппсебним 
акцентпм на збриоаваое људи. 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника цивилне 
защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из пбласти 
ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису ппремљене и 
нису пбушаване 

2.Систем за рану најаву 
-СИСТЕМ ЗА РАНУ НАЈАВУ ППЈАВЕ ППЖАРА И 
ЕКСПЛПЗИЈА НЕ ППСТПЈИ 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са 
рељефпм, карактеристикама тла и кприщћеоем 
ппврщина 
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег и 
планиранпг урбанистишкпг прпстпра; 
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких, хидрп-
геплпщких и других испитиваоа- пре прпјектпваоа и 
градое  

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте 
намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа цивилне 
защтите 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
 

 
4.предузимаое превентивних активнпсти: 
 
-ппстављаое жишане пграде пкп деппније 
-израда плинских пдущака 
-адекватнп пдржаваое прилаза деппнији 
-предузимаое превентивних прптивппжарних мера у 
перипду жетве 
- стални надзпр и кпнтрпла предузимаоа 
прптивппжарних и прптивексплпзивних мера на 
бензинским пумпама  
- планираое изградое и пдржаваое у исправнпм 
стаоу хидрантске мреже  
- планираое и пдржаваое алтернативних 
впдпзахвата на ппжарпм угрпженпм ппдрушју  
 
 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 
25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 

6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базне станице Телекпма; 
- базне станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија: Швпрна централа Жагубици 
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3.3.16. Карта – ппжар кап нежељени дпгађај са најтежим мпгућим ппследицама  
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3.4. СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ 
 

Теритприја ппщтине Жагубица је карактеристишна пп ппјави снежних нанпса у зимскпм перипду 
гпдине дп шије ппјаве дплази при интензивнпм падаоу снега и при истпвременпј ппјави јашег ветра. Пва 
ппјава, у сущтини, не нанпси велике щтете кпд щтићених вреднпсти, јер се путни правци релативнп брзп 
прпшищћавају пд снежних нанпса, али је мпгућа ппјава пбимнијег  вищедневнпг падаоа снега и 
вищедневне ппјаве ветрпва, щтп би мпглп дпвести дп: 

-прекида сапбраћаја; 
-прекида или птежанпг функципнисаоа хитне медицинске службе; 
-прекида снабдеваоа станпвнищтва намирницама и пгревпм; 
-прекида снабдеваоа електришнпм енергијпм; 
-птежанпг снабдеваоа впдпм за пиће; 
-мпгућег прекида фиксне телефпније. 
Из дпсадащоег искуства је ппзнатп да се сваке гпдине, са ппјавпм снега и ветра, стварају снежни 

нанпси на следећим путним правцима: 
 

р/б Врста пута 
према знашају 

Брпј 
пута 

Путни  правац Дуж.пута 
на терит. 
Ппщтине 

мпстпви 

Брпј  Дужина (м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Држ.пут II А реда 161 Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 52,12 10 640 

2 Држ.пут II А реда 164 Жагубица – Мајданпек 20,60 2 30 

3 Држ.пут II А реда 186 Креппљин – Деспптпвац 16,97 5 90 

4 Ппщтински пут  Жагубица – Лазница (раније рег.бр.104) 16,90 1 40 

5 Ппщтински пут  Креппљин – Изварица (раније рег.бр.105) 12,46 2 90 

6 Ппщтински пут  Држ.пут – Суви Дп 3,61 1 40 

7 Ппщтински пут  Суви Дп – Изварица 4,22 1 40 

8 Ппщтински пут  Држ.пут – Изварица 1,05 1 60 

9 Ппщтински пут  Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 1,42 2 150 

10 Ппщтински пут  Рибаре – Гпроа мала 1,01 -  

11 Ппщтински пут  Селищте – Лазница 2,58 -  

12 Ппщтински пут  Селищте – Милатпвац 3,38 1 30 

13 Ппщтински пут  Држ.пут – Милатпвац 4,64 2 100 

14 Ппщтински пут  Држ.пут – Вукпвац 3,51 -  

15 Ппщтински пут  Држ.пут – Јпщаница 5,53 4 40 

16 Ппщтински пут  Држ.пут – Псаница 2,71 1 30 

17 Ппщтински пут  Држ.пут – Брезница 2,20 5 180 

18 Ппщтински пут  Креппљин – Медвеђица –Близнак 12,15 1 40 

19 Ппщтински пут  Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 3,03 -  

20 Улице (град)      

21 Некатегприс. Путеви      

У К У П Н П ( без улица и некатегприсаних путева) 179,09 39 1.600 
 

У перипду завејанпсти наведених путних праваца Жагубица кап седищте ппщтине, са свим 
знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашна за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, щтп је 
ппсебан ризик за: 

-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-сршане бплеснике. 
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла. 
 Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице. 
Лед и ппледица се јављају при ниским температурама. Минималне температуре се јављају у 

децембду, јануару и фебруару, а вреднпсти су пд -8 степени дп   -2,5 степена. 
Ппледица се јавља на путевима (без пбзира на ппдлпгу) затп щтп је зими температура саме 

ппдлпге и изнад саме ппдлпге вепма ниска те се на ппдлпзи леди птппљен снег, или магла или кища. 
Збпг тпга щтп ппледица изазива прпблеме у сапбраћају прибегава се упптреби ризле и спли. 
Наппмена:Сп за путеве има негативан утицај на живптну средину (хлприди пщтећују дрвеће 

ппред пута; акумулација натријума у земљищту смаоује плпднпст земљищта; ппвећава се салинитет 
ппврщинских и ппдземних впда). 
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3.4.1.СЦЕНАРИП ЗА МПГУЋУ ППАСНПСТ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ 

НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине  за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара 

 

Параметар Ппщта питаоа 

Радна 
група 

Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст  Ппис ппаснпсти 
Снежне мећаве, нанпси и ппледица 
-прекид сапбраћаја; 
-прекид или птежанп функципнисаое хитне медицинске службе; 
-прекид снабдеваоа станпвнищтва намирницама и пгревпм; 
-прекид снабдеваоа електришнпм енергијпм; 
-птежанп снабдеваое впдпм за пиће; 
-мпгући прекид фиксне телефпније. 
У перипду завејанпсти путних праваца Жагубица, кап седищте ппщтине, са свим знашајнијим 
устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, щтп је ппсебан 
ризик за: 
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-кардипваскуларне бплеснике. 

Ппјављив. Са верпватнпћпм већпм пд 98%, у зимскпм перипду гпдине 

Прпстпрна 
димензија 

Сапбраћајнице и насеља на теритприји ппщтине Жагубица 

Интензит. Јак дп врлп јак 

Време  Зимски перипд гпдине 

Тпк  Са ппјавпм снега и ветра стварају снежни нанпси на следећим путним правцима: 
Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 
Жагубица – Мајданпек 
Креппљин – Деспптпвац 
Жагубица – Лазница (раније рег.бр.104) 
Креппљин – Изварица (раније рег.бр.105) 
Држ.пут – Суви Дп 
Суви Дп – Изварица 
Држ.пут – Изварица 
Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 
Рибаре – Гпроа мала 
Селищте – Лазница 
Селищте – Милатпвац 
Држ.пут – Милатпвац 
Држ.пут – Вукпвац 
Држ.пут – Јпщаница 
Држ.пут – Псаница 
Држ.пут – Брезница 
Креппљин – Медвеђица –Близнак 
Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 
У перипду завејанпсти наведених путних праваца Жагубица,кап седищте ппщтине, са свим 
знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, щтп је 
ппсебан ризик за:. 
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-сршане бплеснике. 
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла . 
Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице 
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Параметар Ппщта питаоа 

Трајаое  2-5 дана 

Рана 
најава 

Прекп временске прпгнпзе РХМЗ 

Припрем-
љенпст 

-припремљени државни пргани 
-припремљенп станпвнищтвп за мпгућу ппјаву снежних нанпса 

Утицај  Угрпжене щтићене вреднпсти: 
(МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ)   
 
А.Живпт и здравље људи:  
-Брпј лица изнад 75 гпдина старпсти 1.754 
-Брпј лица са инвалидитетпм  1625 
Укупнп за збриоаваое на лицу места ...............................................................................3.379 
 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
-прпцеоени трпщак за зимскп пдржаваое ппщтинских путева  
у дужини пд 89  килпметара........................................................ 9.350.358,58 или 2% Бучета ппщтине; 
-увећани трпщкпви  Дпма здравља и Центра за спцијални 
 у раду са станпвнищтвпм............................................................ 4.675.179,29пп или 1% Бучета ппщтине 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА ........................................14.025.537,87 или 3% 
 
В.Инфраструктура - ппщтински путеви: 
-ппправка ппщтинске  путне мреже пп истеку зимске сезпне..... 14.025.537,87 или 3% Бучета ппщтине  
Г. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја 
-ремпнт грејних инсталација у Дпму здравља, пбјекту Ппщтине..4.700.000,пп или 1%Бучета ппщтине 
ТРПЩКПВИ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ: 
1.Екпнпмија/екплпгија...................................................................................14.025.537,87 или 3% 
2.Инфраструктура-ппщтински путеви............................................................ 14.025.537,87 или 3%   
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја..................................... 4.700.000,пп или 1% 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ БУЧЕТА ППЩТИНЕ.. ............................ 32.751.075,74 или 7 % Бучета ппщтине 
 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА 
1.Сапбраћајна инфраструктура 
Прпцеоени трпщкпви за пдржаваое сапбраћајне инфраструктуре  
у зимским услпвима....................................................................................48.000.000,пп  
УКУПНИ ТРПЩКПВИ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА---------------------------48.000.000,пп 
 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ-ЩТЕТЕ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): 
1.Екпнпмија/екплпгија................................................................ 14.025.537,87 или 3% 
2. Друщтвена стабилнпст - инфраструктура............................. ...62.025.537,87 или 13,27% Бучета 
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја......... .... .... 4.700.000,пп или 1%  Бучета 
 
УКУПНП У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): .........80.751.075,74  или 17,27% Бучета 

Генериса-
ое других 
ппаснпсти 

-мпгућа ппјава тещкпћа у впдпснабдеваоу, 
-ппјава смртних слушајева збпг немпгућнпсти трансппрта сршаних и бубрежних бплесника према  
медицинским устанпвама 

Референ. 
инциденти 

Нису евидентирани 

Инфпрм. 
јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 

Будуће 
инфпрмац. 

Ппјава кпја се пшекује у свакпм зимскпм перипду  
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3.4.2.ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ 
ДПГАЂАЈА 

(Прпгнпза верпватнпће) 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине  за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара 

             
 Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст  

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина  

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине  

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће + 

 
 
            Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја  Категприја  Категприја Пдабранп  

1  Минимална  <50   

2  Мала  50-200   

3  Умерена  201-500   

4  Пзбиљна  501-1500   

5  Катастрпфална  >1500  + 

 
 
   Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета  + 3% 

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета   

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета   

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета   

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета   

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст  
–укупна материјална щтета на критишнпј    инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета   

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета   

5 Катастрпфална >10%   бучета  + 13,27% 

 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст 
- укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална  <0.5%   бучета   

2 Мала 0.5-1%   бучета  + 1% 

3 Умерена    1-3%   бучета   

4 Пзбиљна     3-5%   бучета   

5 Катастрпфална >5%   бучета   
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Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 

За
н

ем
ар

љ
и

ва
 

М
ал

а 

С
р

ед
о

а 

В
ел

и
ка

 

И
зр

аз
и

тп
  

ве
л

и
ка

 

 
 
 
 
 
 



 

165 
 

 
 
 
 
 
 

3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 4. Укупан ризик - СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ 

Катастрпфалне П 
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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УКУПАН РИЗИК ПД ППЈАВЕ СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НАЈВЕРПВАТНИЈЕГ НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА  
 

Матрица Врста  
ризика   

Нивп  
ризика 

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи ВЕПМА ВИСПК 5 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију НИЗАК 1 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална щтета на 
критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтве- 
Нпг  знашаја 

УМЕРЕН 2 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст ВЕПМА ВИСПК 4 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК  ВИСПК- НЕПРИХВАТЉИВ 
ППСЛЕДИЦЕ: УМЕРЕНЕ 

 ВИСПК 3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.Екпнпмија/екплпгија................................................................ 31.763.800,пп или 4% 

2. Друщтвена стабилнпст - инфраструктура............................. .113.795.700,пп или 14,35% Бучета 

3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја......... .... ....8.000.000,пп или  1,01% Бучета 

 

УКУПНП У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): .........153.559.500,пп или 19,36% Бучета 
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3.4.3. ТРЕТМАН РИЗИКА 

Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
С

Н
ЕГ

 И
 С

Н
ЕЖ

Н
И

 Н
А

Н
П

С
И

 

Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти 
защтите пд СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА 
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп 
ветра у пднпсу на путне правце 
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада 
стабала кпји би представљали защтитне ппјасеве пд ветра 
-израда засада пд грмља ппред путева 
 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -щумарска 
инспекција 
-ЈП Србија путеви 

На седницама 
СП 

2 Адекватнп ппремаое устанпва за рад у зимским 
услпвима, кпје су пд знашаја за живпт и рад станпвнищтва 
-Дпм здравља 
-Центар за спцијални рад 
-Щкпле 
-Ветеринарска станица 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
 

На седницама 
СП 

3 Адекватнп ппремаое ЈКП "Белпсавац"  за рад у зимским 
услпвима у пбласти впдпснабдеваоа станпвнищтва 
-стални надзпр над впдпвпднпм и канализаципнпм 
инсталацијпм  

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
- ЈКП "Белпсавац"   

На седницама 
СП 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 
 С
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Н
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И

  
 

Благпвременп угпвараое зимскпг пдржаваоа ппщтинских 
путева и кпнтинуирана сарадоа са Путнпм секцијпм  
-израда Плана зимске службе 

Ппщтинска права У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

5 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката 
електрпенергетске инфраструктуре 
 
 

ЕПС Пп плану ЕПС-а   

6 Ппремаое ЈКП " Белпсавац"    за зимскп пдржаваое путних 
праваца на лпкалнпм нивпу 

Ппщтинска права У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 
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3.4.4. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА 
У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА 

 
ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое 
- урбанистишкп планираое за насељена места кпја 
мпгу  бити угрпжена снегпм и снежним нанпсима  
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и 
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна 
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на 
теритприји ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа 
у ванредним ситуацијама са ппсебним акцентпм 
на збриоаваое људи у зимским услпвима 
-израда Плана зимске службе 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника 
цивилне защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из 
пбласти ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису ппремљене 
и нису пбушаване 

2.Систем за рану најаву 
-РХМЗ прпгнпзе и уппзпреоа 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-прпстпрнп планираое у складу са рељефпм, 
карактеристикама тла и путнпм мрежпм 
-при изградои и адаптацији сапбраћајница 
прибавити пптребне дпзвпле и дпкументацију у 
складу са закпнским прпписима 

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

 
4.предузимаое превентивних активнпсти: 
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава 

дејствп ветра у пднпсу на путне правце 

-ппстављаое трајних препрека у виду 

пдгпварајућих засада стабала кпји би 

представљали защтитне ппјасеве пд ветра 

-израда засада пд грмља ппред путева 

-ппремаое ЈКП " Белпсавац"    за зимскп 
пдржаваое путних праваца на лпкалнпм нивпу 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа 
цивилне защтите 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

 18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 

25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 

 6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базне станице Телекпма; 
- базне станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа  
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3.4.5.Карта - снег и снежни нанпси кап најверпватнији нежељени дпгађај 
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3.4.6.СЦЕНАРИП ЗА ППАСНПСТ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА 

НАЈТЕЖИМ МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 
(НАППМЕНА:Бучет ппщтине  за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара 

 

Параметар Ппщта питаоа 

Радна 
група 

Радна група фпрмирана пп Рещеоу o пбразпваоу Радне групе за израду Прпцене угрпженпсти 
ппщтине Жагубица 
 

Ппаснпст  Ппис ппаснпсти 
Снежне мећаве, нанпси и ппледица 
-прекид сапбраћаја; 
-прекид или птежанп функципнисаое хитне медицинске службе; 
-прекид снабдеваоа станпвнищтва намирницама и пгревпм; 
-прекид снабдеваоа електришнпм енергијпм; 
-птежанп снабдеваое впдпм за пиће; 
-мпгући прекид фиксне телефпније. 
У перипду завејанпсти путних праваца Курщумлија, кап седищте ппщтине, са свим знашајнијим 
устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, щтп је ппсебан 
ризик за: 
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-кардипваскуларне бплеснике. 

Ппјављив. Са верпватнпћпм  пд 51- 98%, у зимскпм перипду гпдине 

Прпстпрна 
димензија 

Сапбраћајнице и насеља на теритприји ппщтине Жагубица 

Интензит. Јак дп врлп јак 

Време  Зимски перипд гпдине 

Тпк  Са ппјавпм снега и ветра стварају снежни нанпси на следећим путним правцима: 
Петрпвац на Млави-Жагубица-Бпр 
Жагубица – Мајданпек 
Креппљин – Деспптпвац 
Жагубица – Лазница (раније рег.бр.104) 
Креппљин – Изварица (раније рег.бр.105) 
Држ.пут – Суви Дп 
Суви Дп – Изварица 
Држ.пут – Изварица 
Држ.пут – Рибаре –Дпоа мала 
Рибаре – Гпроа мала 
Селищте – Лазница 
Селищте – Милатпвац 
Држ.пут – Милатпвац 
Држ.пут – Вукпвац 
Држ.пут – Јпщаница 
Држ.пут – Псаница 
Држ.пут – Брезница 
Креппљин – Медвеђица –Близнак 
Држ.пут – Гпроа мала – Близнак 
У перипду завејанпсти наведених путних праваца Жагубица,кап седищте ппщтине, са свим 
знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, щтп је 
ппсебан ризик за:.У перипду завејанпсти наведених путних праваца Жагубица ,кап седищте ппщтине, 
са свим знашајнијим устанпвама, ппстаје неприступашнп за сва пстала насеља на теритприји ппщтине, 
щтп је ппсебан ризик за: 
-старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-сршане бплеснике. 
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла . 
Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице. 
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Параметар Ппщта питаоа 

 старашка дпмаћинства кпја ппдлежу редпвнпј здравственпј и спцијалнпј ппмпћи, 
-лица са инвалидитетпм, 
-лица кпје треба пдвпзити на дијализу, 
-сршане бплеснике. 
Наведена ситуација прпузрпкује прекид рада пснпвних щкпла . 
Зимски перипд гпдине прати ппјава леда и ппледице 

Трајаое  2-15 дана 

Рана 
најава 

Прекп временске прпгнпзе РХМЗ 

Припрем-
љенпст 

-припремљени државни пргани 
-припремљенп станпвнищтвп за мпгућу ппјаву снежних нанпса 

Утицај  Угрпжене щтићене вреднпсти: 
(МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ)   
 
А.Живпт и здравље људи:   
-Брпј лица изнад 75 гпдина старпсти 1.754 
-Брпј лица са инвалидитетпм  1625 
УКУПНП ЗА ЗБРИОАВАОЕ НА ЛИЦУ МЕСТА.......................................................................3.379 
 
Б.Екпнпмија/екплпгија 
-прпцеоени трпщак за зимскп пдржаваое ппщтинских путева  
у дужини пд 89  килпметара......................................... 16.625.538,пп или 3,5% Бучета ппщтине; 
-увећани трпщкпви  Дпма здравља и Центра за спцијални 
 у раду са станпвнищтвпм......................................................... 18.700.717,16 или 4% Бучета ппщтине 
УКУПНП ЕКПНПМИЈА/ЕКПЛПГИЈА .......................................35.063.844,67 или 7,5% 
В.Инфраструктура - ппщтински путеви: 
-ппправка ппщтинске  путне мреже пп истеку зимске сезпне.....21.038.306,80 или 4,5% Бучета 
ппщтине  
Г. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја 
-ремпнт грејних инсталација у Дпму здравља, пбјекту Ппщтине, .4.700.000,пп или 1,01%Бучета 
ппщтине 
ТРПЩКПВИ НА ТЕРЕТ БУЧЕТА ППЩТИНЕ: 
1.Екпнпмија/екплпгија................................................................................... 35.063.844,67 или 7,5% 
2.Инфраструктура-ппщтински путеви............................................................ 21.038.306,80 или 4,5% 
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја..................................... 4.700.000,пп или 1,01% 
УКУПНИ ТРПЩКПВИ БУЧЕТА ППЩТИНЕ  60.802.151,47 или 13,01% Бучета ппщтине 
 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ КПЈИ ЗБПГ НАСТАЛЕ ЩТЕТЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА 
1.Сапбраћајна инфраструктура 
Прпцеоени трпщкпви за пдржаваое сапбраћајне инфраструктуре  
у зимским услпвима....................................................................................61.000.000,пп УКУПНИ 
ТРПЩКПВИ ДРУГИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА-----------------------------61.000.000,пп 
 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ-ЩТЕТЕ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): 
1.Екпнпмија/екплпгија................................................................ 35.063.844,67 или 7,5% Бучета 
2. Друщтвена стабилнпст - инфраструктура............................. .82.038.306.80 или 17,55% Бучета 
3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја......... .... .... 4.700.000,пп или 1,01% Бучета 
 
УКУПНП У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): .........121.802.151,47 или 26,05% Бучета 

Генериса-
ое других 
ппаснпсти 

-мпгућа ппјава тещкпћа у впдпснабдеваоу, 
-ппјава смртних слушајева збпг немпгућнпсти трансппрта сршаних и бубрежних бплесника према  
медицинским устанпвама 

Референ. 
инциденти 

Нису евидентирани 

Инфпрм. 
јавнпсти 

Прекп лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа 

Будуће 
инфпрмац. 

Ппјава кпја се пшекује у свакпм зимскпм перипду  
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3.4.7.ПРПЦЕНА ППАСНПСТИ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ 

МПГУЋИМ ППСЛЕДИЦАМА 
(Прпгнпза верпватнпће) 

(НАППМЕНА:Бучет ппщтине  за 2018. гпдину изнпси 467.517.929,пп динара 
             Табела за исказиваое верпватнпће 

Категприја Верпватнпћа или ушесталпст  

 (а) Квалитативнп (б) Верпватнпћа (ц) Ушесталпст Пдабранп 

1 Занемарљива < 1 % 1 дпгађај у 100 гпдина и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 дпгађај у 20 дп 100 гпдина  

3 Средоа 6 - 50 % 1 дпгађај у 2 дп 20 гпдина  

4 Велика 51- 98 % 1 дпгађај у 1 дп 2 гпдине + 

5 Изразитп велика > 98 % 1 дпгађај гпдищое или шещће  

 
            Табела за исказиваое ппследица пп живпт и здравље људи 

Ппследице пп живпт и здравље људи 

Категприја  Категприја  Категприја Пдабранп  

1  Минимална  <50   

2  Мала  50-200   

3  Умерена  201-500   

4  Пзбиљна  501-1500   

5  Катастрпфална  >1500  + 

 
   Табела за исказиваое ппследица пп екпнпмију/екплпгију 

Ппследице пп екпнпмију/екплпгију 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална шији изнпс прелази   1%  бучета   

2 Мала шији изнпс прелази   3%  бучета   

3 Умерена шији изнпс прелази   5%  бучета  + 7,5% 

4 Пзбиљна шији изнпс прелази 10%  бучета   

5 Катастрпфална шији изнпс прелази 15%  бучета   

 
 

Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст  
–укупна материјална щтета на критишнпј    инфраструктури 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална <1%    бучета   

2 Мала 1-3%    бучета   

3 Умерена 3-5%    бучета   

4 Пзбиљна 5-10%  бучета   

5 Катастрпфална >10%   бучета +17,55%  

 
 
 
Табела за исказиваое ппследица пп друщтвену стабилнпст 
- укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

Ппследице пп друщтвену стабилнпст-укупна материјална щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг 
друщтвенпг знашаја 

Категприја Велишина ппследица Критеријум  Пдабранп 

1 Минимална  <0.5%   бучета   

2 Мала 0.5-1%   бучета   

3 Умерена    1-3%   бучета + 1,01% 

4 Пзбиљна     3-5%   бучета   

5 Катастрпфална >5%   бучета   

 



 

175 
 

 
 
 
 
Матрица 1.  Ризик пп живпт и здравље људи 

Катастрпфалне П 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 2. Ризик пп екпнпмију/екплпгију 

Катастрпфалне П 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 
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Матрица 3а: Ризик пп друщтвенустабилнпст 
-Укупна материјална щтета на критишнпј инфраструктури 

 

Катастрпфалне П 
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И 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 3б: Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална 
щтета на устанпвама/грађевинама јавнпг друщтвенпг знашаја 

 

Катастрпфалне П 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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3: Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст 

Катастрпфалне П 
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И 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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Матрица 4. Укупан ризик - СНЕГ И СНЕЖНИ НАНПСИ 

Катастрпфалне П 
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С 
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5       Нивп ризика 

Пзбиљне 4       Вепма виспк 

Умерене 3       Виспк 

Мале 2       Умерен 

Минималне 1       Низак 

 1 2 3 4 5 
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УКУПАН РИЗИК ПД ППЈАВЕ СНЕЖНИХ НАНПСА КАП НЕЖЕЉЕНПГ ДПГАЂАЈА СА НАЈТЕЖИМ 
ППСЛЕДИЦАМА  
 

Матрица Врста  
ризика   

Нивп  
ризика 

Вреднпст 
Ппследице   

М-1 Ризик пп живпт и здравље људи ВЕПМА ВИСПК 5 

М-2 Ризик пп екпнпмију/екплпгију  ВИСПК 3 

М-3а Ризик пп друщтвенустабилнпст-Укупна материјална щтета на 
критишнпј инфраструктури 

ВЕПМА ВИСПК 5 

М-3б Ризик пп друщтвену стабилнпст-Укупна материјална щтета на 
устанпвама/грађевинама јавнпг друщтве- 
Нпг  знашаја 

ВИСПК 3 

М 
3а и 3б 

Збирна матрица 3а и 3б- ризик пп друщтвену стабилнпст ВЕПМА ВИСПК 4 

М-4 ЗАКЉУШАК - УКУПАН РИЗИК ВЕПМА ВИСПК- НЕПРИХВАТЉИВ 
ППСЛЕДИЦЕ: ПЗБИЉНЕ 

ВЕПМА ВИСПК 4 

 

 
 
 
 
 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРПЩКПВИ-ЩТЕТЕ У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): 

1.Екпнпмија/екплпгија................................................................ 35.063.844,67 или 7,5% Бучета 

2. Друщтвена стабилнпст - инфраструктура............................. .82.038.306.80 или 17,55% Бучета 

3. Устанпве/грађевине пд јавнпг друщтвенпг знашаја......... .... .... 4.700.000,пп или 1,01% Бучета 

 

УКУПНП У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ (ЗА ПРПЦЕНУ): .........121.802.151,47 или 26,05% Бучета 
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3.4.8. ТРЕТМАН РИЗИКА 

Да би се неприхватљив нивп ризика свеп на прихватљив нивп ризика пптребнп је приступити оегпвпм третману, тј. предузимаоу адекватних мера и 
ппступака да би се редукпвап неприхватљив нивп на прихватљив. 
 

Р.бр РИЗИК АКТИВНПСТ НПСИЛАЦ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВРЕМЕ И НАШИН 
ИЗВЕЩТАВАОА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 П
П

А
С

Н
П
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Д
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Н

ЕГ
А
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Н
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Н
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Х
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А
Н

П
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Предузимаое превентивних мера и радои у пбласти 
защтите пд СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА 
-щтп ташније утврђиваое праваца дуваоа ветра у пднпсу на 
путне правце; 
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп 
ветра у пднпсу на путне правце 
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада 
стабала кпји би представљали защтитне ппјасеве пд ветра 
-израда засада пд грмља ппред путева 
-израда защтитних зидпва ппред пута 
-ппстављаое привремених препрека - палисада 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -щумарска 
инспекција 
-ЈП Србија путеви 

На седницама 
СП 

2 Адекватнп ппремаое устанпва за рад у зимским 
услпвима: 
-Дпм здравља 
-Центар за спцијални рад 
-Щкпле 
-Ветеринарска станица 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
-Дпм здравља 
-Центар за 
спцијални рад 
-Щкпле 
-Ветеринарска 
станица 

На седницама 
СП 

3 Адекватнп ппремаое ЈКП "Белпсавац"  за рад у зимским 
услпвима у пбласти впдпснабдеваоа станпвнищтва 
-стални надзпр над впдпвпднпм и канализаципнпм 
инсталацијпм 

Ппщтинска 
управа 

У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 
- ЈКП "Белпсавац"   

На седницама 
СП 
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Благпвременп угпвараое зимскпг пдржаваоа ппщтинских 
путева и кпнтинуирана сарадоа са Путнпм секцијпм  

Ппщтинска права У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 

5 Кпнтинуиранп пдвпжеое смећа на градску деппнију "Белпсавац"   Пп плану 
"Белпсавац"   

  

6 Пдржаваое стабилнпсти система и пбјеката 
електрпенергетске инфраструктуре 
-кпнтинуирана сарадоа Ппщтинске управе са 
Електрппривредпм 
-замена критишних делпва нискпнаппнске и средопнаппнске 
еектрпмреже 

ЕПС Пп плану ЕПС-а   

7  Ппремаое ЈКП "Белпсавац"  за зимскп пдржаваое путних 
праваца на лпкалнпм нивпу 

Ппщтинска права У кпнтинуитету -Скупщтина 
ппщтине 
-Ппщтинскп веће 

На седницама 
СП 
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3.4.9. ПРЕГЛЕД МПГУЋНПСТИ УНАПРЕЂЕОА СТАОА 
У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНПСА 

ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

1.Стратегија, нпрмативнп уређиваое, планираое 
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое 
-детаљнп урбанистишкп планираое за насељена 
места кпја мпгу  бити угрпжена снегпм и снежним 
нанпсима  
-праћеое и прпушаваое прпписа, закпна и 
ппдзакпнских аката, из пбласти защтите и 
спасаваоа и, у складу са тим (пп пптреби), дппуна 
Пдлуке п прганизацији цивилне защтите на 
теритприји ппщтине; 
-израда и ажурираое Плана защтите и спасаваоа 
у ванредним ситуацијама са ппсебним акцентпм 
на збриоаваое људи у зимским услпвима 
-израда Плана зимске службе 

1.Стаое спремнпсти капацитета за реагпваое 
-фпрмиран је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације пд 23 
шлана 
 -пдређени су ппвереници и заменици ппвереника 
цивилне защтите (15+30=45) 
-пдређени су правни субјекти псппспбљени за защтиту и 
спасаваое (26); 
-фпрмирана су 3 пдељеоа цивилне защтите ппщте намене 
-у ппщтини  ппстпји ВСЈ; 
-у ппщтини је лпцирана ПС МУП-а 
-щтаб и ппвереници нису прпщли пснпвну пбуку из 
пбласти ванредних ситуација 
-јединице цивилне защтите ппщте намене нису ппремљене 
и нису пбушаване 

2.Систем за рану најаву 
-РХМЗ прпгнпзе и уппзпреоа 

2.Спремнпст капацитета ватрпгаснп-спасилашке јединице 
На теритприји ппщтине је лпцирана ватрпгаснп-спасилашка 
јединица  МУП-а јашине пдељеоа 

3.Прпстпрнп планираое и легализација пбјеката 
-адекватнп прпстпрнп планираое у складу са 
рељефпм, карактеристикама тла и путнпм 
мрежпм 
- врщеое гептехнишких испитиваоа већ ппстпјећег 
и планиранпг урбанистишкпг прпстпра; 
- врщеое инжеоеријскп-геплпщких и хидрп-
геплпщких и других испитиваоа 
- пре прпјектпваоа и градое утврдити тзв. 
сеизмишки хазард, тј. степен сеизмишнпсти и  

3.Спремнпст капацитета јединица цивилне защтите 
Ппщтина има фпрмирана 3 пдељеоа цивилне защтите 
ппщте намене у Жагубици 
Јединице ЦЗПН нису ппремљене и пбушаване 

 
4.предузимаое превентивних активнпсти: 
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава 

дејствп ветра у пднпсу на путне правце 

-ппстављаое трајних препрека у виду 

пдгпварајућих засада стабала кпји би 

представљали защтитне ппјасеве пд ветра 

-израда засада пд грмља ппред путева 

-израда защтитних зидпва ппред пута 

-ппстављаое привремених препрека - палисада 
 
-ппремаое ЈКП "Белпсавац"  за зимскп 
пдржаваое путних праваца на лпкалнпм нивпу 

4.Базе ппдатака и ппдлпга за пптребе планираоа 
цивилне защтите 
-Прпцена ппаснпсти пд елементарних неппгпда и других 
несрећа за теритприју ппщтине; 
 

5.Сппспбнпст субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и 
спасаваое 
Псппспбљени правни субјекти за защтиту и спасаваое су: 
1.Дпм здравља 
2.Ветеринарска станица"Хпмпље-Вет" 
3.ЈКП „Белпсавац“ 
4."ZRIT MATEX COP" Рибаре 
5.PGRU "SIMPO COP" Медвеђица 
6.UR "RADMILKS" Креппљин 
7."SUDEX"DOO Жагубица 
8."Цапић" Жагубица 
9.ДПП "БИГАР ПРПМЕТ" Сиге 
10.ДПП "ГРАЛ 2010" Сиге 
11.ДПП "ЛПГПР" Лазница 
12.ДПП "ЛАВ" Креппљин 
13.ДПП "МИКИ КПНСТРУКЦИЈЕ" Сиге 
14.АД "МЕРМЕР" Жагубица 
15.ЈП "СРБИЈАЩУМЕ" ЩУ Жагубица 
16.СР "НАЦИЛП" Вукпвац 
17.Црвени крст Жагубица 
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ПРЕВЕНТИВА РЕАГПВАОЕ 

 18.Центар за спцијални рад 
19.ДПП "ВРЕЛП" Жагубица 
20.ЕЛЕКТРПТИМПК - ППГПН ЖАГУБИЦА 
21.ДПП Радип Хпмпље 
22.ЈП за планираое и управљаое прпјектима Жагубица 
23."ДРЕН" ДПП Жагубица 
24."АМБАЛАЖЕРКА"Псаница 

25.ЈП "ЈАСЕНПВАЦ" Креппљин 

 6.Стаое мпбилнпсти везе 
-базне  станице Теленпра; 
- базне станице Телекпма; 
- базне станице ВИП мпбиле. 
-фиксна телефпнија:Швпрна централа  
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                                3.4.10.Карта - снег и снежни нанпси кап  нежељени дпгађај са најтежим ппследицама 
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                              3.5. Матрица - Укупан ризик за најверпватније нежељене дпгађаје 

Катастрпфалне П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5  

 

     Нивп ризика 

Пзбиљне 4  

 

     Вепма виспк 

Умерене 3  

 

     Виспк 

Мале 2  

 

     Умерен 

Минималне 1  

 

     Низак 

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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н
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ар

љ
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ва
  

М
ал

а 
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                        3.6. Матрица - Укупан ризик за нежељене дпгађаје са најтежим мпгућим ппследицама 

Катастрпфалне П  
П 
С 
Л 
Е 
Д 
И 
Ц 
Е 

5  

 

     Нивп ризика 

Пзбиљне 4  

 

     Вепма виспк 

Умерене 3  

 

  

 

  

 

 Виспк 

Мале 2  

 

     Умерен 

Минималне 1  

 

     Низак 

 1 2 3 4 5 

ВЕРПВАТНПЋА 
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ар

љ
и
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М
ал

а 
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а 
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3.7. РАНГИРАОЕ ППАСНПСТИ 

РАНГИРАОЕ ППАСНПСТИ - РИЗИКА И РЕКАПИТУЛАЦИЈА МПГУЋИХ ТРПЩКПВА 
У ПДНПСУ НА БУЧЕТ ППЩТИНЕ  ЗА 2018.ГПДИНУ 

 
Најверпватнији нежељени дпгађаји 

 

РБ Ппаснпст 
 - ризик 

Нивп  
ризика 

Ппследице  Мпгући трпщкпви 
 ЗА ПРПЦЕНУ 

Прихватљивпст  
ризика 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗЕМЉПТРЕС ВЕПМА ВИСПК ПЗБИЉНЕ 123.477,689,45 
ИЛИ 26,41% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

2 ПППЛАВА БЕПМА ВИСПК ПЗБИЉНЕ 115.804.886,07 
ИЛИ 24,77% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

3 СНЕГ И СНЕЖНИ 
НАНПСИ 

 ВИСПК УМЕРЕНЕ 80.751.075,74 
ИЛИ 17,27% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

4 ППЖАР НА 
ПТВПРЕНПМ 

УМЕРЕН МАЛЕ 108.000.000,пп 
ИЛИ 23,10 % 

ПРИХВАТЉИВ 

 
 

Нежељени дпгађаји са најтежим мпгућим ппследицама 
 

РБ Ппаснпст 
 - ризик 

Нивп  
ризика 

Ппследице Мпгући трпщкпви 
  ЗА ПРПЦЕНУ 

Прихватљивпст  
ризика 

1 2 3 4 5 6 

1 ПППЛАВА ВЕПМА ВИСПК ПЗБИЉНЕ 287.000.000,пп 
ИЛИ 61,39% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

2 ЗЕМЉПТРЕС ВЕПМА ВИСПК ПЗБИЉНЕ 157.503.585,80 
ИЛИ 33,69% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

3 СНЕГ И СНЕЖНИ 
НАНПСИ 

ВЕПМА ВИСПК ПЗБИЉНЕ 204.701.500,пп 
ИЛИ 25,81% 

НЕПРИХВАТЉИВ 

4 ППЖАР НА 
ПТВПРЕНПМ 

ВИСПК УМЕРЕНЕ 120.200.000,пп 
ИЛИ 26,71% 

НЕПРИХВАТЉИВ 
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3.8.пбразац за ствараое базе ппдатака 
 
Ради ствараоа Базе ппдатака п ризицима кпји се јављају  на теритприји ппщтине бележе се све 

релевантне инфпрмације п свакпј кпнкретнпј ппаснпсти на следећем пбрасцу; пбразац се шува – архивира за 
пптребе будућих прпцена и анализа: 
Карактеристике пптенцијалне ппаснпсти пд ________________________________________ 
Субјекат: Ппщтина ________________________ 
 

РБ КАРАКТЕРИСТИКЕ ППТЕНЦИЈАЛНЕ 
ППАСНПСТИ 

Пптенцијална ппаснпст ПРИМЕДБА 

Ппаснпст пд ............................... 

1 2 3 4 5 

1  
 
 
ППШЕТНП 
СТАОЕ 

Време идентификације  
 

 

2 Субјекат,прганизација/прга- 
низаципни деп 

  

3 Макрплпкација  
 

 

4 Микрплпкација   
 

 

5 Угрпжене щтићене 
вреднпсти 

  

6 Ангажпване снаге  
 

 

7 Предузете ппшетне мере  
 

 

8 Прпцеоене ппследице пп 
щтићене вреднпсти 

  

9 Ппстпјеће мере защтите  
 

 

10  
 
ЗАВРЩНП  
СТАОЕ 

Време излпженпсти 
ппаснпсти 

  

11 Нивп ризика  
 

 

12 Ппгпђене щтићене 
вреднпсти 

  

13 Ппследице пп щтићене 
вреднпсти 

  

14 Предузете мере  
 

 

15 Ефекат предузетих мера  
 

 

16 Интеракција са другим 
ппаснпстима 

  

 
 

                   УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА 
 
1.(уписати ташнп време,дасн,месец и гпд) 
2.(Назив и делатнпст субјекта и прганизаципних делпва кпји су знашајнп излпжени ппследицама) 
3.(пписати щиру пкплину субјекта са свим детаљима кпји су ппвезани са ппаснпщћу) 
4.(пписасти ужу пкплину, и унутращои деп лпкације, са свим детаљима кпји су ппвезани са ппаснпщћу) 
5.(пписати нашин делпваоа ппаснпсти и ппследица на щтићене вреднпсти: живпт и здравље људи, 
екпнпмија/екплпгија, друщтвена стабилнпст) 
6.(нсвести брпј људи и МТС ангажпваних у третману идентификпване ппаснпсти.Навести и друге ресурсе кпји 
су ангажпвани) 
7.Пписати све мере кпје је дпнелп рукпвпдствп или лице пвлащћенп за прпцену ризика; пписати све мере 
кпје су имале ппзитивни или негативни ефекат) 
8.(навести резултат прелиминарне анализе пптенцијалних ппаснпсти кпји се пднпси на ппследице пп 
щтићене вреднпсти.Навести прпцене за све щтићене вреднпсти. 
9.(навести кпје мере защтите су биле актуелне у мпменту пствариваоа ефеката ппаснпсти – претое пп 
ппстпјеће вреднпсти; лице пдгпвпрнп за имплементацију и реализацију мера; ефекат мера) 
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10.(навести кпликп су щтићене вреднпсти, ппнапспб, биле излпжене ппаснпсти, пд мпмента када је ппаснпст 
пстварила пдређене ефекте пп щтићене вреднпсти) 
11.(Навести израшунати нивп ризика из Прпцене) 
12.На пснпву анализе ризика навести кпје су щтићене вреднпсти ппгпђене, пписати ефекат делпваоа 
ппаснпсти) 
13.(навести ефекат щтетнпг дпгађаја пп щтићене вреднпсти) 
14.Навести мере кпје су предузимане, ппсебнп пне кпје су имале ппзитивни или негативни ефекат) 
15.(навести какп су предузете мере за третман ризика делпвале на щтетан дпгађај – ппзитивни и негативни 
ефекти пртедузетих мера) 
16.(навести слушајеве када је једна ппаснпст узрпкпвала једну или вище других ппаснпсти; пписати 
генерисаое сваке ппаснпсти ппсебнп, са свим детаљима) 
 

 
 

 

 

 

4.ЗАКЉУШАК 
 

Прпценпм су сагледаване пне ппаснпсти кпје пп прпцени верпватнпће мпгу највећим 
интензитетпм и пбимпм утицати на щтићене вреднпсти на теритприји ппщтине: 

 
1.Земљптрес, 
2.Ппплаве  
3.Ппжари и експлпзије, ппжари на птвпренпм 
4.Снег и снежни нанпси 
При рангираоу ппаснпсти кпнстантпванп је да мпгући земљптрес на  теритприји ппщтине 

има највищи нивп ризика, имајући у виду шиоеницу да би тада бип угрпжен највећи брпј лица, щтп 
указује на неппхпднпст предузимаоа функципналних превентивних мера да акп дп земљптреса 
дпђе- да ппследице буду щтп маое, да ризик буде прихватљив. 

Време настанка, снага и ужа лпкација земљптреса се не мпже предвидети, али се мпгу предузети 
превентивне мере кпје мпгу ублажити ппследице земљптреса, а тп би биле: 

                   1. Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое, при шему се, пре свега, сагледавају 
сеизмишкп-геплпщке карактеристике урбанистишкпг ппдрушја и щире теритприје, при шему се впди 
рашуна п: 

                   -избпру лпкација за изградоу насеља или пбјеката, при шему се впди рашуна п услпвима 
тла (да ли је тлп стенпвитп, пплустенпвитп;дпбрп збијенп и тврдп дебљине маое пд 60 метара; да 
ли је пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине изнад шврсте геплпщке фпрмације, щтп је 
најппдесније тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тлп збијенп и пплутврдп дебљине 
веће пд 60 метара; пд стабилних наслага щљунка, песка и тврде глине прекп шврсте геплпщке 
фпрмације, щтп би билп средое ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима, или је тп тлп 
малп збијенп, дебљине веће пд 10 метара; пд растреситпг щљунка, средое збијенпг песка и тещкп 
гоешиве глине, са или без слпјева песка и других некпхерентних материјала тла, щтп је најмаое 
ппдеснп тлп за градоу на сеизмишким ппдрушјима; 

-избпру кпнструкција пбјеката, нарпшитп пбјеката виспкпградое,  щтп би требалп бити 
усаглащенп са функцијпм и наменпм пбјекта, рещеоима у пснпви, висинпм, услпвима фундираоа 
и максималним спратним и укупним ппмераоем пбјекта за време сеизмишкпг дејства; 

-кпд избпра кпнструкција пријентација треба да буде према зиданим кпнструкцијама, 
префабрикпваним кпнструкцијама, шелишним кпнструкцијама, кпнструкцијама пд преднапрегнутпг 
бетпна; да пквирне кпнструкције буду у кпмбинацији са армиранп-бетпнским зидпвима или 
језгрима; да кпнструкције буду пд армиранпбетпнских зидпва или да буде армиранпбетпнска 
кпнструкција 

 -густини насељенпсти,                    
-пдвпјенпсти индустријских пд стамбених зпна,                    
-брпју и велишини слпбпдних зелених ппврщина и рекреативнп-сппртских терена,                    
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-велишини и расппреду пбјеката,                    
-прпјектпваоу кпмуналне инфраструктуре. 

2. Правилнп архитектпнскп рещеое пбјеката при шему се впди рашуна п: 
-пплпжају пбјекта,                    
-избпру грађевинскпг материјала,                    
-ппщтпваоу технишких нпрматива изградое на трусним ппдрушјима, 

3. Сеизмишкпј микрпрејпнизацији града збпг веће густине насељенпсти и спратнпсти пбјеката. 
4. Адекватнп деппнпваое и шуваое ппасних материја, 
5. Перманентна кпнтрпла кприщћеоа и пдржаваоа ппасних инсталација 

 
У складу са прпценпм мпгућих ппследица ппплава и у складу са припритетима и 

материјалним мпгућнпстима лпкалне сампуправе,  треба приступити предузимаоу следећих 
превентивних мера: 
-адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое у пднпсу на мпгућа ппплавна и небраоена 
ппдрушја; 
-исправљаое впдптпкпва,                    
-шищћеое кприта и пбала пд растиоа,                   
 -шищћеое кприта и пбала пд габаритнпг птпада и смећа, 
-шищћеое впдптпкпва пд нанпса и муља, 
-пдстраоиваое дивљих деппнија са пбала 
-санираое прилаза мпстпвима;  
-санираое стубпва и камених пблпга мпстпва, 
-санираое прппуста исппд кпмуникација, прелаза и сл. 
 

Ппжари на птвпренпм прпстпру – щумски и ппљски ппжари – нису шеста ппјава, али када дп 
оих дпђе пстављају велику материјалну щтету и имају дугптрајне секундарне ппследице. 

Пптенцијална ппаснпст пд избијаоа ппжара на птвпренпм прпстпру је првенственп везана за 
ппстпјаое неуређене деппније. Из тих разлпга треба предузети адекватне превентивне мере, кап, 
на пример: 
-ппстављаое жишане пграде пкп деппније 
-израда плинских пдущака 
-адекватнп пдржаваое прилаза деппнији 
-предузимаое превентивних прптивппжарних мера у перипду жетве 
-забрана паљеоа  строике ппсле жетве , кпрпва тпкпм припрема за сетву и ситнпг растиоа ради 
шищћеоа пбрадивпг прпстпра 
-забрана лпжеоа ватре на ппщумљеним прпстприма и сл. 
- стални надзпр и кпнтрпла предузимаоа прптивппжарних и прптивексплпзивних мера на 

бензинским пумпама  
- планираое изградое и пдржаваое у исправнпм стаоу хидрантске мреже  
- планираое и пдржаваое алтернативних впдпзахвата на ппжарпм угрпженпм ппдрушју  
 

Ппјава снега и снежних нанпса, леда и ппледице  је упбишајена ппјава у зимскпм перипду 
гпдине кпја мпже представљати прпблем и прпузрпкпвати непредвиђене трпщкпве. Птуда се и пвпј 
ппјави мпра ппсветити ппсебна пажоа у циљу смаоиваоа мпгућих ппследица крпз припрему и рад 
зимске службе пдржаваоа кпмуникација, кап и прекп предузимаоа пдређених мера, кап щтп су, 
на пример: 
-ппщумљаваое прпстпра кпјима се преусмерава дејствп ветра у пднпсу на путне правце 
-ппстављаое трајних препрека у виду пдгпварајућих засада стабала кпји би представљали 
защтитне ппјасеве пд ветра 
-израда засада пд грмља ппред путева 
-израда защтитних зидпва ппред пута 
-ппстављаое привремених препрека - палисада 

 
Истпвременп, да би се неке ппаснпсти избегле или да би оихпв утицај бип щтп маои на 

щтићене вреднпсти мпрају се кпнстантнп предузимати пдређене превентивне мере кпје се пднпсе 
на: 
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1.Адекватнп прпстпрнп и урбанистишкп планираое; прпјектпваое и изградоу пбјеката у складу са 
карактеристикама теритприје у пднпсу на мпгуће ппаснпсти,  

2.Стабилнпст и ефикасну функципиналнпст ппстпјеће и нпизграђене инфраструктуре; ппсебнп 
пних делпва инфраструктуре кпји мпгу прпизвести секундарне ппследице неке пд наведених 
ппаснпсти (снабдеваое впдпм, снабдеваое струјпм; пбјекти за защтиту пд ппплава и клизищта и 
др); 

3.Припреме станпвнищтва за ппједине врсте ппаснпсти, пре свега, ради избегаваоа  панике, а 
пптпм ради ппстизаоа щтп већег нивпа сампзащтите и узајамне защтите и ппмпћи; 

4.Псппспбљаваое свих релевантних субјеката кпји би мпгли ушествпвати у защтити и спасаваоу. 
На нивпу ппщтине тп су следећи субјекти: 

-Ппщтински щтаб за ванредне ситуације, 
-пперативнп-струшни тимпви за све врсте ппаснпсти, 
-ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите у насељеним местима, 
-јединице цивилне защтите ппщте намене у насељеним местима, 
-правни субјекти псппспбљени за защтиту и спасаваое, међу кпјима су најзнашајнији Дпм 

здравља и ЈКП „Тпплица“ збпг делатнпсти кпјима се баве и задацима кпје ће пбављати у фази 
защтите и спасаваоа. 

5.Планираое защтите и спасаваоа щтићених вреднпсти у слушају ппјаве неке пд Прпценпм 
евидентираних ппаснпсти да би се релевантни субјекти у пбласти защтите и спасаваоа 
благпвременп припремили за извщаваое пних задатака за кпје су ппремљени и псппспбљени. 

Планираоем треба утврдити задатке субјеката защтите и спасаваоа; прганизпванп ангажпваое 
свих распплпживих капацитета; кппрдинацију изврщаваоа мера и задатака защтите и спасаваоа. 

Планираое треба да је заснпванп на Прпцени ппаснпсти, али и на пбјективнпм утврђиваоу 
ппстпјећих снага и капацитета и оихпве мпгућнпсти из пбласти защтите и спасаваоа.  

План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама треба да садржи следећа дпкумента: 
1.План псматраоа, ранпг уппзправаоа, пбавещтаваоа и узбуоиваоа; 
2.План приправнпсти – спремнпсти за делпваое у ванредним ситуацијама; 
3.План мпбилизације – активираоа снага защтите и спасаваоа; 
4.План защтите и спасаваоа пп врстама ппаснпсти (4); 
5.План мера и задатака цивилне защтите (6 дпкумената – планпва); 
6.План упптребе снага защтите и спасаваоа; 
7.План инфпрмисаоа јавнпсти; 
8.План ублажаваоа и птклаоаоа ппследица елементарних неппгпда и других несрећа. 
9.Радна дпкумента. 
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5.  КПРИЩЋЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
У тпку израде Прпцене кприщћени су материјали: 
1.Радна верзија прпцене угрпженпсти ппщтине пд елементарних неппгпда и других 

несрећа кпју је сашинила ппменута Радна група; 
2.Прпстпрни план ппщтине; 
3. Пперативни план защтите пд ппплава на впдама 2.реда; 
4.Дпкумента инфпрмативнпг карактера РХМЗ; 
5.Дпкумента инфпрмативнпг карактера РСЗ; 
6.Материјали Завпда за статистику везани за пппис станпвнищтва 2011.и пппис 

ппљппривреде 2012.гпдине; 
8.Прпписи из пбласти ванредних ситуација, защтите пд ппжара, екплпгије; 
9.Неппсредни увид у стаое на терену  

 
 
 
 
НАППМЕНА: 

1. Пп дпбијаоу саглснпсти пд МУП-а, Сектпра за ванредне ситуације, Прпцена иде 
Ппщтинскпм већу или Скупщтини ппщтине на разматраое и усвајаое. 

2. Прпцена се најмаое једнпм гпдищое ажурира у складу са свим прпменама на 
теритприји ппщтине и свим прпменама кпд  релевантних правних субјеката за пбласт 
ванредних ситуација.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


