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Hronologija aktivnosti

- Januar 2016. godine ponuđeno učešće u projektu
- Putem Kriminalističko policijske akademije

- Mart 2016. godine VŠUP podnijela projektni prijedlog
- Popunjen obrazac i 

- Garantno pismo

- Avgust 2016. godine odobren projekat i učešće VŠUP
- Potvrđena aplikacija od strane Evropske komicije

- Februar 2017. godine izvršen je transfer projekta sa VŠUP 
na Univerzitet u Banjoj Luci
- Usled transformacije VŠUP u Fakultet bezbjednosnih nauka
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Osnovne informacije

Kontakt broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Akronim projekta NatRisk

Naziv projekta Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima 
od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog 
Balkana

Trajanje projekta 15. Oktobar 2016. - 14. Oktobar 2019. godine

Program ERASMUS+ – Call for Proposals EAC/A04/2015

Budžet projekta 1,245,746.00 €

Koordinator Univerzitet u Nišu, Srbija

Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija

Veb sajt www.natrisk.ni.ac.rs

E-mail projekta natriskuni@gmail.com
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Konzorcijum
EU partneri

University of Natural Resources and 
Life Sciences, Vienna (Austrija)

Middlesex University Higher 
Education Corporation (Velika 
Britanija)

University of Messina (Italija)

Óbuda University (Mađarska)

Technical University of Crete, 
Chania (Grčka)
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Partneri sa Zapadnog Balkana

Univerzitet u Nišu

Kriminalističko-policijska 
akademija

Univerzitet u Prištini sa sedištem 
u Kosovskoj Mitrovici

Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Banjoj Luci

Visoka tehnička škola strukovnih 
studija iz Uroševca sa sedištem u 
Leposaviću

Univerzitet odbrane

Republički hidrometerološki 
zavod Srbije
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Motivacija:

Upravljanje prirodnim katastrofama
postalo je najveći globalni izazov i
nezaobilazni zahtev za održivi
razvoj.

Zemlje Zapadnog Balkana treba prije
svega da razvijaju novo ili
unapređuju postojeće obrazovanje
u ovoj oblasti.

Opšti cilj projekta:

Obrazovanje eksperata za prevenciju i

upravljanje prirodnim katastrofama u

regionu Zapadnog Balkana na osnovu

nacionalnih i politika Evropske Unije.



Specifični ciljevi
• Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u

regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica
kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka

– cilj realizovan, maj 2017. godine

• Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u
oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa
bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju

– u realizaciji, izrađen Elaborat master studija (decembar 2017.), usvojen od strane
Senata Unvierziteta u Banjoj Luci (decembar 2017.), u postpuku licenciranja pred
nadležnim tjelima (u toku)

– Implementacija od školske 2018/2019. godine

• Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju
različitihprirodnih katastrofa

– Razvijeni priručnici za trening (maj 2018. godine)
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Održivost projekta

• Sedam novih master kurikuluma u zemljama
Zapadnog Balkana biće razvijeno, akreditovano i
implementirano.

• Tri nova treninga za javni sektor i građanstvo
zajedno sa materijalom biće razvijeno i sprovedeno.

• Dodatna edukacija nastavnog osoblja novim
znanjem i inovativnim nastavnim metodama.

• Uveden napredni proces nastave i učenja.

• Uvođenje novih laboratorijskih uređaja, softvera i
literature neophodne za kontinuirani razvoj novih
master kurikuluma.
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Radni plan

Cilj WP1: Analiza prirodnih katastrofa na području Zapadnog 
Balkana 
Partner: University of Natural Resources and Life Sciences, Beč

Cilj WP2: Razvoj nastavnog plana i programa master studija
Partner: University of Messina

Cilj WP3: Razvoj treninga za građane i javni sektor
Parnter: University of Defence in Belgrade

Cilj WP4: Implementacija master studija i treninga
Partner: University of Sarajevo
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Radni plan za prvu godinu projekta
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Activities
Total duration

(number of 
weeks)

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Ref.nr/
Sub-ref

nr
Title

1.1 Identification of natural disasters to be managed in WB 18 3X= 3X 3X 3X 3X= 3X=
1.2 Introduction with established practices in EU countries for NDRM 18 3X= 3X 3X 3X 3X= 3X=
1.3 Workshop on master curricula best practices in EU countries 11 3= 4= 4X=

2.1
Development of aims, specific competencies and learning 
competencies of master curricula in WB HEIs

11 2X 2X 2X 2X 3X

2.2 Development of courses content and syllabi 26 3X 3X 4X 4X 4X 4X 4X
2.3 Training of teaching staff for innovative teaching methods 9 = 2= 2= = = 2=
2.4 Providing of students’ internships positions 1 X X X X

2.5
Harmonization of teaching environment with EU best practices and 
purchasing of laboratory equipment and literature

11 2X 2X X X X 2X 2X

3.1
Surveillance of citizens’ and public sector awareness regarding 
natural disasters 

16 2X 3X 3X 4X 4X

3.2 Study visits and analysis of courses best practices in EU countries  9 = 2= 2= = = 2=

3.3
Development of trainings’ content corresponding educational 
materials and selection of teaching staff

9 3X= 3X 3X

4.1 Defining of admission requirements and enrolment of students 0
4.2 Implementation of master curricula 0
4.3 Implementation of students’ internships 0
4.4 Implementation of trainings for citizens and public sector 0
4.5 Self-evaluation of master curricula 0
4.6 Self-evaluation of trainings for citizens and public sector 0
5.1 Regular Quality Assurance Committee meetings 5 2X= 3X=
5.2 Development of the quality control plan 6 2X= 2X= 2X=
5.3 Conduct external review of the project 0
5.4 External financial control 0
5.5 Inter-project coaching 0
6.1 Creation of the dissemination plan for the project 6 2X= 2X= 2X=

6.2
Development and maintenance of project website and creation of 
promotional materials and campaigns

10 2X 2X= X= X= X= X X X X X X

6.3 Promotional activity for student enrolment 0
6.4 Promotional activity for trainings 2 X X
7.1 Creation of sustainability plan 6 2X= 2X= 2X=
7.2 Accreditation of master curricula 0

7.3
Realization of student and staff mobilitiesbetween WB and EU 
partners

0

8.1 Kick-off meeting 2 3X=
8.2 Regular Steering Committee and Project Management meetings 5 2X= 3X=

8.3
Development of guidelines on the project management and 
reporting

6 2X= 2X= 2X=

8.4 Day-to-day coordination of project activities 15 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X= 2X=
8.5 Submission of interim and final reports 0



Studijski program II ciklusa studija

Studijski program pod nazivom ''Upravljanje 
rizikom od prirodnih katastrofa'' razvijen je u 
okviru projekat pod nazivom ''Razvoj master 
progrma za sprečavanje priordnih katastrofa –
krizni menadžment Zapadnog Balkana'' 

Organizuju se na studijskom programu –
Bezbjednost i kriminalistika. Naziv master 
akademskih studija opredjelila je uža naučna 
obalst za koju je matičan Fakultet. 
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Studijski program II ciklusa studija

• Osnovni cilj studijskog programa master 
akademskih studija je obrazovanje 
odgovarajućih stručnjaka iz civilne zaštite, koja 
pripada užoj naučnoj oblasti iz naučnog polja 
Bezbjednosti i kriminalistike, na nivou 
mastera, a koji će biti osposobljeni za 
obavljanje složenih i rukovodećih poslova, kao 
i osposobljavanje za dalji naučno – istraživački 
rad.
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Studijski program II ciklusa studija

Model studijskog programa
4+1 (60 ECTS bodova)

Struktura studijskog programa
dva semestra 40 (I semestar) odnosno 20 (II 
semestar) ECTS bodova po semestru

Studijski program II ciklusa studija (jednogodišnjih 
akademskih master studija) pripada naučnoj 
oblasti Društvene nauke, naučnom polju 
Bezbjednost i kriminalistika, užoj naučnoj oblasti 
Bezbjednost i zaštita. 
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Studijski program II ciklusa studija
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I GODINA

Ukupan fond časova

ESPB

R. br. Naziv predmeta Status P V

Prvi semestar

1. Metodologija naučnog istraživanja O 3 1 60 8

2. Upravljanje rizikom od prirodnih katastrofa O 3 1 60 8

3. Policija i prirodne katastrofe O 3 1 60 8

4. Sistem zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofa O 3 1 60 8

5.
Izborni predmet 1 

(bira se 1 od 6)
I 2 1 45 4

6.
Izborni predmet 2 

(bira se 1 od 6)
I 2 1 45 4

SVEGA 16 6 330 40

Drugi semestar

7. MR Izrada master rada O 20

SVEGA 20

Izborni predmeti

1. Zaštita kritične infrastruktureu prirodnim katastrofama

2. Prevencija i suzbijanjekriminala u uslovima prirodnih katastrofa

3. Pravo vanrednihsituacija izazvanihprirodnim katastrofama

4. Informaciono komunikacione tehnologije u upravljanju rizicima

5. Krizni menadžment i komuniciranje u prirodnim katastrofama

6. Ekološka bezbjednost i prirodne katastrofa

UKUPNO 330 60



Identifikacija prirodnih (elementarnih) nepogoda u 
Republici Srpskoj - Response to WP1 

• Poplave 
– U ranijem 

periodu, npr. 
2010. godine

– Majske poplave 
2014. godine

• Klizišta i odroni
– aktivirano je 

ukupno 5.841 
klizišta
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Identifikacija prirodnih (elementarnih) 
nepogoda u Republici Srpskoj

• Međave i sniježni nanosi
– Snježni nanosi na putevima
– Npr. 2012 godine

• Suša
– Šteta od suša tokom ljetnjih 

mjeseci iznosi od 30 pa do 
čak 70% manjih prinosa od 
očekivanih po pojedinim 
poljoprivrednim kulturama, 
a takođe su zabilježeni 
slučajevi gdje je šteta na 
poljoprivrednim usjevima 
bila i stoodstotna

• Epidemije zaraznih bolesti
– U prethodnom periodu, u 

Republici Srpskoj nisu bile 
konstatovane masovne 
pojave zaraznih bolesti 
regionalnog karaktera.

16

Development of master curricula for natural disasters risk 
management in Western Balkan countries

• Požari velikih razmjera

– Požari većih azmjera u Republici 
Srpskoj se pojavljuju tokom 
proljetnih i ljetnih mjeseci i 
obično su poslljedica nemarnog 
odnosa poljoprivrednih i šumskih 
radnika koji tokom 
poljoprivrednih rada ili pripreme 
ovih radova na ovaj način 
uništavaju korov sa zemljišta. 
Pored navedenog, u nekoliko 
navrata su konstatovai i požari 
većih razmjera na području 
istočne Hercegovine koju 
karakteriše krševito zemljište, te 
rastilje koje je karakteristično za 
to podneblje, usljed čega požai 
zahvataju veću površinu, ali bez 
veće materijalne štete. 



Identifikacija prirodnih (elementarnih) 
nepogoda u Republici Srpskoj

Zemljotresi
• Prva serija zemljotresa desila se 1888. godine a predstavnik serije je zemljotres koji

se desio 20.05.1888. god. M=5.7 jedinica Rihterove skale i intenziteta VII stepeni
MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) skale.

• Druga serija desila se 1935. godine a najjači od ukupno 7 zemljotresa koji su se u 
toj seriji desili je zemljotres od 11.10.1935.godine M=5.1 jedinica Rihterove skale i
intenziteta VII stepeni MCS skale.

• 26 i 27.oktobra 1969. godine desila
su se za 4 jaka zemljotresa, glavnom
udaru su prethodila 2 jaka zemljotresa:
26.10.1969.god. u 15 sati 36 min
zemljotres M=5.6 jedinica Rihterove
skale
27.10.1969god. u 2 sata 55 min
zemljotres M= 4.8 jedinica Rihterove
skale
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Identifikacija prirodnih (elementarnih) 
nepogoda u Republici Srpskoj

• Literature: 

• Evropska komisija. (2014). Procjena potreba za oporavkom i obnovom u Bosni i Hercegovini. Brisel: Evropska
komisija. Dostupno putem internet stranice http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/floods/procjena-
potreba-za-oporavkom-i-obnovom-sazetak-u-eur.pdf pristupljeno 15.01.2015.

• European Commision. (2014). Floods in Bosnia and Herzegovina, Echo Joint Assessment Report. (2014). Bruxcells:
European Commision, dostupno putem internet stranice:  http://europa.ba/Download.aspx?id=1446&lang=BS, 
pristupljeno 15.01.2015

• Deronja Suljić,. L., Bulić, M., Telić, D.,  Ćilimković, A. (2015). Poplave u BIH – Elementarne nepogode i/ili
institucionalna neefikasnost, Tuzla: Centri civilnih inicijativa.

• Republički zavod za statistiku Republike Srpske. (2017). Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici
Srpskoj 2013. godine, Banja Luka: Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

• Republika Srpska Institute of Statistics. (2016). Statistical Yearbook of Republika Srpska. Banja Luka: Republika
Srpska Institute of Statistics.

• Republički hidrometerološki zavod. (2017) Seizmologija. Dostupno putem internet: 
http://rhmzrs.com/seizmologija/, pristupljeno 16.02.2017.

• Ministarstvo bezbjednosti. (2010). Informacija o poplavama i klizištima na području Bosne i Hercegovine tokom
novembra i decembra 2010. godine. Sarajevo: Ministarstvo bezbjednosti.

• Šikman, M., Amidžić, G. (2014). Nadležnost i uloga policije u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj, 
Bezbednost, 3, 129-147 

• World Bank. (2003). Water Resources Management in South Eastern Europe, Volume II, Country Water Notes and 
Water Facts Sheets, Washington: The World Bank.

• Sinoptička analiza za maj 2014. godine. (2014). Republički hidrometeorološki zavod, Banja Luka. Dostupno putem 
interneta, http://www.rhmzrs.com/assets/images/meteorologija/sinopticka_analliza/maj2014.pdf pristupljeno 
15.01.2015.

• Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Službeni glasnik Republike Srpske, 121/12.
• Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Službeni glasnik Republike Srpske, 14/10 18
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Pitanja? 
Hvala na pažnji
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Tel: 0038766240026
E.mail: nacelnik@education.muprs.org
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PROGRAM GRAĐANSKE SPREMNOSTI ZA 
ODBRANU OD POPLAVA

PODIZANJE GRAĐANSKE SVIJESTI
internet stranica poplave.org

UZBUNJIVANJE I INFORMACIJE O VODOSTAJU
mobilna i web aplikacija



10-Jan-19
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KAKO POSTUPATI PRIJE, TOKOM I POSLIJE POPLAVA

Trening centar za potragu i 
spasavanje

VIDLJIVOST
CZ Vs EXIT



10-Jan-19
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PLAN ZA NAREDNE 2 GODINE

2018 2019

+ SOS121SOS121
mobilna aplikacija

SOS121SOS121

SOS121SOS121

Android aplikacija, 
korisnik ju skida sa Google 
Play-a
Brza registracija putem
Facebook ili Google naloga

Promocija volonterstva:
Prilikom registracije
korisniku je odmah
ponuđena opcija da se 
prijavi kao volonter…



10-Jan-19
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Koordinisanje je 
jednostavnije sa 
profilisanim volonterima.

Volonter dodaje vještine i 
opremu koje može 
upotrijebiti u vanrednoj 
situaciji

Stvaranje mreže
korisnika…

Obavijesti svoje prijatelje
putem Facebook-a ili
Twitter-a o SOS121 
aplikaciji…

Korisnik je uspješno 
registrovan, kreirao je svoj 
profil, prijavio se kao 
volonter i obavijestio veći 
krug prijatelja da počnu 
koristiti SOS121 
aplikaciju!

Redovne vijesti i
upozorenja..

Filtriranje po opštinama
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Provjera ekspozicije
riziku na osnovu mape
rizičnih zona i
geolokacijekorisnika…

Brzaprovjera statusa
najbližih prijatelja i
rodbine…

Stanja: DOBRO SAM i
TREBAM POMOĆ

Vanredno
stanje i poziv
volonterima da 
se jave na
najbliže zborno
mjesto!

Izaberi
telemetrijske
jedinice koje
želiš pratiti i
dobijati
upozorenja



10-Jan-19
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Detalji o telemetrijskoj jedinici 

4 nivoa upozorenja!

Vodiči sa
osnovnim
koracima…

Lociraj i utvrdi
status osobe…
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Zahtjev za
spašavanje

Različite vrste
zahtjeva za

pomoć

SOS121SOS121
web aplikacija Kontrolni panel

Operateri i administratori
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Pregled telemetrijskih
hidroloških jedinica

Objavljivanje
upozorenja: 5 nivoa

Pregled volontera na
mapi i po
raspoloživosti

Pregled zahtjeva za
spašavanje



10-Jan-19

9

Prikaz jednog
zahtjeva

Lociranje i status osobe
za kojom se traga

Prikaz jednog
zahtjeva

Administrator i
operateri



10-Jan-19
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IZDVAJANJE BUJIČNIH SLIVOVA I FORMIRANJE MODELA 
OSJETLJIVOSTI NA POJAVU I RAZVOJ BUJIČNIH POPLAVA:

SLIV RIJEKE VRBAS 



Bujični slivovi u Bosni i Hercegovini hidrološki su neizučeni i nedovoljno
istraženi.
U svijetu bujične poplave predstavljaju pravi izazov za prognozu i detekciju.
Alati koji su dostupni u analizi variraju od jednostavnih (manuelnih), koje čine
postojeći podaci o prosječnim padavinama i poplavnim talasima u obliku
tabela, grafikona, do veoma složenih ili bolje reći sofisticiranih (informatičkih)
sistema koji podrazumijevaju sofisticirano upravljanje podacima, modeliranje,
prognozu i automatsku distribuciju upozorenja.

Prvi sistem, lokalni sistem upozorenja od bujičnih poplava (Local Flood
Warning System - LFWS).
Drugi sistem, koristi Vodič za bujične poplave (Flash Flood Guidance - FFG).
Treći sistem, sistem monitoringa i predviđanja bujične poplave (Monitoring
Flash Flood Monitoring&Prediction (FFMP).

U svijetu je razvijeno nekoliko alata koje koriste prognostičari u procjeni
potencijala pojave bujičnih poplava u nekom slivu. Najčešće korišćen, kako u
svijetu tako i u zemljama našeg okruženja, je Indeks potencijala bujičnih
poplava (Flash Flood Potential Index - FFPI).

Indeks potencijala bujičnih poplava (FFPI) se određuje korišćenjem alata GIS
softvera kroz statistički pristup baziran na principu utvrđenih korelacija
između faktora i prostorne distribucije slivnih površina bujičnih slivova.



PROSTOR ISTRAŽIVANJA

Sliv rijeke Vrbas smješten je u
zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine
na površini od 6289,77 km2.

Vrbas kao desna pritoka rijeke Save,
nastaje na južnoj padini planine
Vranica (1530 mnv).

Ukupna dužina vodotoka iznosi 235
km, a prosječni pad glavnog toka je
6m/km.

Sliv je izduženog oblika dužine 150 km
i prosječne širine 70 km, prosječna
nadmorska visina sliva je 690 metara
nadmorske visine.



METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

S vremena na vrijeme, svaka rijeka može dostići visok vodostaj, izazvati poplavu, pa i
pustošenje. Međutim, to ne znači da je treba zvati bujičnim tokom - slivom ili bujičnom
poplavom.

Bujične poplave se u bujičarskoj praksi Bosne i Hercegovine definišu kao nagla pojava velike
vode u riječnom koritu, sa visokom koncentracijom čvrste faze - nanosa. U ekstremnim
slučajevima dolazi do izlivanja dvofaznog fluida iz riječnog korita uz ispoljavanje snažnog
rušilačkog djelovanja. Dvofazni fluid bujične poplave sadrži čvrste frakcije različitih granulacija
koje zauzimaju i do 60% ukupne zapremine.

Bujičnom poplavom, dakle, ne možemo smatrati poplave koje je izazvalo izlivanje velike vode
izvan riječnog korita, ako pri tome sa sobom ne nose velike količine materijala. Granična
vrijednost definisana je zapreminskom težinom plavne vode, a ukoliko je ta vrijednost iznad
1200 kg/m3, tada govorimo o bujičnim vodama i bujičnim poplavama.

Psamološki režim bujičnih vodotoka u skladu je sa hidrološkim režimom. Najveći dio godišnjeg
transporta nanosa (preko 70%) odvija se u bujičnim talasima. Dakle, bujične poplave vezuju se
za vodotoke čija je osnovna karakteristika specifičan hidrološki i psamološki režim

Bujične poplave javljaju se u bujičnim slivovima, a bujični sliv predstavlja hidrografsku cjelinu
koja obuhvata korita glavnog toka i pritoka, kao i njima gravitirajuće slivne površine, na kojima
su prisutni erozioni procesi različitih kategorija jačine. Dakle, atribut ″bujični sliv″ pripada
onom slivu u kome se javljaju nagli nadolasci velikih voda sa visokim sadržajem nanosa
(dvofazni fluid), te slivu u kome postoje ili se razvijaju procesi erozije (denudacije)
prouzrokovani vodnom erozijom.
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KATASTAR BUJIČNIH SLIVOVA

Budući da ne postoje relevantni podaci o bujičnim slivovima i bujičnim poplavama u slivu
rijeke Vrbas, pristupilo se terenskom (ekspedicionom) radu na proučavanju bujičnih
slivova i bujičnih tokova u slivu rijeke Vrbas.

Terenska proučavanja bujičnih slivova i bujičnih tokova u slivu Vrbasa obuhvatila su:

ü proučavanja slivova i prikupljanje podataka o faktorima koji utiču na formiranje
bujične poplave

ü kartiranje erozije u cilju definisanja zona izvorišta nanosa - žarišta erozije
ü pručavanje hidrografske mreže kroz koju se ostvaruje tranzit bujične mase
ü proučavanje zona taloženja bujičnog nanosa - proučavanje plavina na ušću u lokalnu

erozionu bazu
ü utvrđivanje hidrauličkih tragova velikih voda nastalih prilikom prolaska bujičnih

poplavnih talasa
ü čestinu i obim prethodnih bujičnih poplavnih talasa
ü tip bujičnog nadolaska
ü parametri bujičnog poplavnog talasa (dubine, širine, hidraulički tragovi)
ü uzroci pojave bujičnog poplavnog talasa (pljusak, dugotrajna kiša, naglo topljnenje

snijega i dr.)
ü podaci o vremenu (dužina događaja)
ü rušilačka snaga bujičnog poplavnog talasa - (vrste nanesenih šteta)
ü izdvajanje bujičnih slivova - kartiranje GIS/GPS uređajem
ü izrada katastra bujičnih slivova - kreiranje geoprostorne baze podatka (PGDB)
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Kabinetskim radom definisane su rute obilaska slivova, pripremljene topografske
podloge i integrisane u GIS/GPS uređaj, te je potom i otpočeo terenski - ekspedicioni rad
u slivu rijeke Vrbas.
Na terenu su u slivovima i koritima tokova koji su bili predmet analize, sagledavani,
utvrđivani i dokumentovani (katastarski list) sljedeći indikatori bujičnog režima:

ü ID - identifikacioni broj
ü naziv - ime toka - sliva
ü KT - kontrola tačka
ü potencijal za pronosa nanosa
ü kaskade u koritu - izdanci matičnih stijena
ü meandriranje korita
ü nanos deponovan na konveksnim stranama
ü povezanost profila sa izvorima sedimenta
ü blokovi po dnu korita
ü materijal u koritu
ü tragovi podrivanja u koritu
ü uspori u koritu
ü pritoke - plavinske lepeze
ü jaruge i vododerine - izvoršna čelenak ili bočne
ü vidjljivi tragovi - strane korita
ü objekti u koritu
ü biotehnički radovi u slivu
ü bujični nanos po obali
ü obraslost obale
ü tragovi velikih voda na obali
ü vidljivi procesi u slivu
ü tragovi nanosa na ušću u glavni tok
ü infrastruktura uz korito 
ü anketa stanovništva 
ü tip bujice 
ü zapis fotografije - digitalna fotografija - broj povezan sa ID



MODEL OSJETLJIVOSTI NA POJAVU I RAZVOJ BUJIČNIH POPLAVA

U stručnoj literaturi jedan od prvih pokušaja evaluacije potencijala sliva za
pojavu bujičnih poplava na nivou sliva pripada Greg Smith - u (FFPI - Flash
Flood Potential Index 2003). U namjeri da se metodologija G. Smit - a,
unaprijedi u pravcu postizanja objektivnijih rezultata u ovom istraživanju
predložena je adaptacija i poboljšanje u smislu formiranja novog metodološkog
postupka za izradu Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u
slivu rijeke Vrbas (Torrent Flood Susceptibility Model - TFSM).

Metodološki postupak izrade Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih
poplava u slivu rijeke Vrbas obuhvata nekoliko faza:

ü izradu Katastra bujičnih slivova u slivu Vrbasa,
ü analizu i izbor faktora koji determinišu osjetljivost,
ü kreiranje modela osjetljivosti,
ü kalibraciju i validaciju dobijenog modela osjetljivosti na pojavu i razvoj

bujičnih poplava.
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Obzirom na specifičnost geološko-geomorfološke građe (karst), hidrologije, te
pedoloških i vegetacijskih karakteristika sliva Vrbasa, odabrano je 7 faktora koji
imaju važnu ulogu u procesu oticanja vode niz topografsku površinu.
Faktori korišćeni u izradi Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih
poplava u slivu Vrbasa su:

ü ugao nagiba padine (S),
ü pad i dužina pada (LS),
ü CN broj (CN)
ü gustina riječne mreže (GRM)
ü način korišćenja zemljišta (NKZ),
ü Kategorije erozije (KE)
ü gustina vegetacije (FD)

GMM - GIS Matrični Metod (GIS Matrix Metod), čije procedure se u potpunosti
sprovode u GIS okruženju, zasniva se na proračunu tri matrice:

- matrice bujičnih slivova (MBS),
- matrice odrednih faktora bujičnih poplava ukupne površine sliva Vrbasa i
- matrice pojave i razvoja bujičnih poplava (MPRBP).



Ovaj model temelji se na utvrđivanju svih mogućih kombinacija između
različitih vrsta faktora, koji utiču na pojavu i razvoj bujičnih poplava. Kao
krajnji rezultat dobije se izdiferenciran prostor, u kojem svaka jedinična
površina ukazuje na procijenjenu relativnu osjetljivost, koja odgovara
kombinaciji odrednih faktora u okviru te površine.

Klasifikacijom u ArcGIS okruženju (metod prirodnog preloma) dobiju se
rezultati koji se nadalje mogu reklasifikovati, i na osnovu kojih se može
vizuelno prikazati različiti nivoi osjetljivosti prostora na pojavu i razvoj bujičnih
poplava (veoma slabo 0-2, slabo 2-10, srednje 10-30, jako 30-50, veoma jako
50-100).

Validacija pomenutog modela izvršena je korišćenjem metoda stepena
podudaranja (Degree of fit - DoF), koji se sastoji u procjeni veze između
površina bujičnih slivova (uzorak iz katastra bujičnih slivova koji nije korišćen
pri izradi prethodnog modela) i dobijenog modela osjetljivosti na pojavu i
razvojbujičnih poplava.
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KARTA EROZIJE SLIVA RIJEKE VRBAS - PREGLEDNA KARTA

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U ovom istraživanju, izvršeno je
kartiranju intenziteta mehaničke
vodne erozije u slivu Vrbasa, i to u
razmjeri 1:25000.

Određeni su koeficijenti erozije (z)
za svaku erozionu parcelu,
kategorije erozije, srednji padovi,
jačine erozionih procesa, kao i
srednji koeficijent erozije (zsr) za
ukupan sliv rijeke Vrbasa.

Urađena Karta erozije za predmetni
sliv u razmjeri 1:25000 data je na
topografskim podlogama TK
1:25000 i broji ukupno 69 TK_
topografskih sekcija – 4524
eroziona poligona (parcele).



KARTA EROZIJE SLIVA RIJEKE VRBAS – GEOPROSTORNA BAZA PODATAKA (PGDB)



KARTA EROZIJE SLIVA RIJEKE VRBAS – TOPOGRAFSKE SEKCIJE 1:25000



Prema predočenim podacima koeficijenata i kategorija erozije, intenzitet
erozionih procesa u slivu Vrbasa ima umjereni karakter - vrlo slaba erozija, sa
srednjim koeficijentom erozije (zsr) za ukupan sliv 0,18 i pripada V1 kategoriji
jačine erozionih procesa.
U pogledu definisanja prostornog razmještaja jačine erozionih procesa, jasno se
uočava da je dominantna V kategorija vrlo slaba erozija erozija na 74,81%
površine sliva, IV kategorija - slaba erozija na 11,10% površine sliva, III
kategorija - srednja erozija na 3,78% površine sliva, II kategorija - jaka erozija
na 0,09% površine sliva, I kategorija - ekscesivna erozija na 0,34% površine
sliva, dok proces akumulacije zahvata 9,89% od ukupne površine sliva Vrbasa.

Kategorija
erozije

Jačina erozionih 
procesa

Površina
F (km2) Zsr

Udio u ukupnoj 
površini sliva 

(%)

I1 Ekscesivna erozija 3,44 1,59 0,05

I2 Ekscesivna erozija 9,24 1,38 0,15

I3 Ekscesivna erozija 8,56 1,15 0,14

II2 Jaka erozija 5,56 0,76 0,09

III1 Srednja erozija 49,83 0,58 0,79

III2 Srednja erozija 187,60 0,46 2,98

IV1 Slaba erozija 269,53 0,34 4,29

IV2 Slaba erozija 428,50 0,25 6,81

V1 Vrlo slaba erozija 3006,33 0,17 47,81

V2 Vrlo slaba erozija 1698,27 0,09 27,01

Aluvijum 621,71 9,89



LEGENDA

Vodotoci

Bujični slivovi

KARTA IZDVOJENIH BUJIČNIH SLIVOVA U SLIVU RIJEKE VRBAS

U slivu rijeke Vrbas izdvojena su 174
bujična sliva, ukupna površina
izdvojenih bujičnih slivova iznosi
1753,33 km2.

Republika Srpska -145 slivova
Federacija BiH -29 slivova



REGISTAR BUJIČNIH SLIVOVA U SLIVU RIJEKE VRBAS



KATASTAR BUJIČNIH SLIVOVA U SLIVU VRBASA 



FOTOGRAFIJE BUJIČNIH SLIVOVA U SLIVU RIJEKE VRBAS



STOJKOVIĆA RIJEKA, PRITOKA LEPENICE (SRBAC)



STOJKOVIĆA RIJEKA, PRITOKA LEPENICE (SRBAC)



STOJKOVIĆA RIJEKA, PRITOKA LEPENICE (SRBAC)



ČELARA, PRITOKA LEPENICE (SRBAC)



BOGDANUŠA, PRITOKA POVELIČA



BOGDANUŠA, PRITOKA POVELIČA



SLIV VUKEŠNICE, PRITOKA TURJANICE



SLIV VUKEŠNICE, PRITOKA TURJANICE



BUKOVICA, PRITOKA VRBASA (BANJA LUKA)



IVAŠTANKA, PRITOKA DRAGOČAJA (BANJA LUKA)



REBROVAČKI POTOK, PRITOKA VRBANJE (MAJ 2014.)



REBROVAČKI POTOK, PRITOKA VRBANJE (MAJ 2014.)



REBROVAČKI POTOK, PRITOKA VRBANJE (MAJ 2014.)



REBROVAČKI POTOK, PRITOKA VRBANJE (MAJ 2014.)



JOŠAVKA, PRITOKA VRBANJE



JOŠAVKA, PRITOKA VRBANJE



GRABOV POTOK, PRITOKA JOŠAVKE (BOJIĆI)



REPUŠNICA, PRITOKA JOŠAVKE 



MARJANOVIĆA POTOK, PRITOKA VRBANJE



SVRAKAVA, PRITOKA VRBASA



REKAVICA, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA



RISTIĆA POTOK, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA (KRUPA NA VRBASU)



MRACELJSKI, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA (BOČAC)



SAVIĆA POTOK, PRITOKA UGRA



BIRIN POTOK, PRITOKA UGRA



DRAGOVAC, PRITOKA CRNE RIJEKE (MRKONJIĆ GRAD)



TOPLINSKI POTOK, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA (VINAČKA KLISURA)



SOKOLINSKI POTOK, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA (TORLAKOVAC)



KOZIČKA RIJEKA, NEPOSREDNA PRITOKA VRBASA (IZVORIŠNI DIO SLIVA)
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MODEL OSJETLJIVOSTI NA POJAVU I RAZVOJ BUJIČNIH POPLAVA U SLIVU VRBASA

Prema rezultatima Modela
osjetljivosti na pojavu i razvoj
bujičnih poplava u slivu rijeke
Vrbas, 44,14 % površine sliva
Vrbasa je pod kategorijama jake i
veoma jake osjetljivosti na pojavu i
razvojbujičnih poplava.

Ukoliko pogledamo prostorni
razmještaj kategorija veoma jake i
jake osjetljivosti na pojavu i razvoj
bujičnih poplava, vidjećemo da ona
korespondira sa slivovima u
kojima je obzirom na intenzitete
erozionih procesa i druge
relevantne faktore, realno
očekivati pojave bujičnih poplava.



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Veoma slaba Slaba Srednja Jaka Veoma jaka

Površina 
sliva 
(%)
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Prema pokazateljima validacije Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih
poplava u kategoriji jaka i veoma jaka nalazi se 80,22 %, dok kategorijama
veoma slabe i slabe kategorije pripada svega 4,06 %, što su veoma dobri
rezultati validacije.



Model osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava omogućio nam je
izdvajanje površina sliva Vrbasa koje su osjetljive (sklone), odnosno koje imaju
jak ili veoma jak potencijal za pojavu i razvoj bujičnih poplava. Ukoliko
upotrebom WSR 88D Doppler radara odredimo količinu padavina koja će se
potencijalno izlučiti na nekom prostoru, te ako za taj prostor imamo Model
osjetljivosti na razvoj i pojavu bujičnih poplava, kao što je primjer ovog Modela
za sliv rijeke Vrbas, veoma brzo i odgovorno možemo alarmirati sve institucije
u čijoj su nadležnosti zaštita ljudi i materijalnih dobara.
Kao dobar primejr možemo navesti slučaj iz 2014. godine, kada je izdato
narandžasto upozorenje od strane Hidrometeorološkog zavoda RS, da može
doći do pojave bujičnih poplava u sjevernom i sjeverozapadnom dijelu
Republike Srpske.

Upozorenje RHMZ (30.07.2014 19:59 BANJALUKA - Hidrometeorološki zavod Republike Srpske upozorio
je da zbog obilnijih padavina, koje se očekuju u naredna dva dana, može doći do bujičnih poplava manjih
vodotoka u sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Srpske. Meteoalarm republičkog Hidrometeorološkog
zavoda za danas je upozorio na opasno vrijeme za područja banjalučke, bihaćke, mostarske, tuzlanske i
trebinjske regije. Ova područja označena su narandžastom bojom koja ukazuje na opasne vremenske
pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Žuto
upozorenje koje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme izdato je za regije Livno, Prijedor, Sarajevo,
Višegrad i Foča. Za sve regije prognozirane su grmljavinske nepogode. Na potencijalno opasno vrijeme
meteoalarm je za sutra upozorio za regije Bihać, Prijedor, Banjaluka, Sarajevo, Tuzla, Višegrad, Foča i
Trebinje). http://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Obilne-padavine-mogu-uzrokovati-bujicne
poplave/256040



ŠIPOVO - Obilne padavine, koje su poslijepodne zahvatile region, prouzrokovale
su probleme u Republici Srpskoj. U opštini Šipovo kiša je prouzrokovala bujice
koje mnogo otežavaju saobraćaj. Stradao je i restoran "Ladna voda". Naime, dio
ovog restorana koji se nalazi uz rijeku potopljen je, čemu svjedoče i fotografije
koje je zabilježio naš novinar. Bujica je na put nanijela gume, grane, mulj i smeće,
zbog čega je saobraćaj na pojedinim dijelovima opštine gotovo obustavljen.

23.05.2017 .



PREPORUKE

Ø izrada primijenjenih hidroloških modela za izdvojene bujične slivove - fizički
bazirane - prostorno - distributivne modele oticaja za izdvojene bujične
slivove i vršiti kalibracije na osnovu odabranih i kvalitetno registrovanih
poplavnih bujičnih događaja,

Ø uspostavljanje monitoringa (nivoi, proticaji bujičnih vodotoka i monitoring
nanosa) na nekoliko odabranih bujičnih slivova (Pilot projekata) - preporuka
je: sliv Stojkovića rijeke u slivu Lepenice (Poveliča), sliv Jošavke u slivu
Vrbanje, sliv Komotinskog i sliv Sokolinskog potoka - pritoke prvog reda
rijeke Vrbasa,

Ø korištenjem dobijenih rezultata, pristupiti izboru bujičnih slivova (Pilot
projekata) u kojima bi se hitno preduzele interventne mjere uređenja korita i
sliva u cilju smanjenja rizika od šetnog djelovanja u sljedećem bujičnom
događaju (odabir najkritičnijih slivova - hot spot),

Ø nastaviti sa razvijanjem i usavršavanjem Modela osjetljivosti na pojavu i
razvoj bujičnih poplava na osnovu parametara sa terena, vršiti kalibracije i
validacije na osnovu parametara sa monitoringa,

Ø pokrenuti izradu projektne dokumentacije sanacije riječnih korita i
deponovanja nanosa za najznačajnije bujične vodotoke,



I Kategorija

Prostor uskih riječnih dolina, male površine poljoprivrednog zemljišta i
stambeno - poslovnog prostora, potencijalne štete su vrlo male.

II Kategorija

Prostor srednje širine poplavnih zona, poljoprivredne površine od 20 do
50 ha i od 10 do 20 stambeno - poslovnih objekata, potencijalne štete su
srednje.

III Kategorija

Prostor velike širine poplavnih zona, poljoprivredne površine veće od 50
ha i do 50 stambeno - poslovnih objekata, potencijalne štete su velike.

IV Kategorija

Prostor velike širine poplavne zone koja zahvata i urbani prostor sa više
od 50 stambeno - poslovnih objekata, vrlo velike potencijalne štete.

DEFINISANJE KATEGORIJA UGROŽENOSTI OD BUJIČNIH POPLAVADEFINISANJE KATEGORIJA UGROŽENOSTI OD BUJIČNIH POPLAVA



AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI

•• IZRADAIZRADA PLANAPLANA ODBRANEODBRANE ODOD BUJIČNIHBUJIČNIH POPLAVAPOPLAVA ZAZA SLIVOVESLIVOVE SASA DOMINATNIMDOMINATNIM
UČEŠĆEMUČEŠĆEM BUJIČNIHBUJIČNIH TOKOVATOKOVA

•• FORMIRANJEFORMIRANJE OPERATIVNIHOPERATIVNIH JEDINICAJEDINICA ZAZA ZAŠTITUZAŠTITU ODOD BUJIČNIHBUJIČNIH POPLAVAPOPLAVA UZUZ
USPOSTAVLJANJEUSPOSTAVLJANJE SISTEMASISTEMA KOORDINACIJEKOORDINACIJE II VEZAVEZA PRAVOVREMENOGPRAVOVREMENOG UPOZORENJAUPOZORENJA
NANA OPASNOSTIOPASNOSTI ODOD BUJIČNIHBUJIČNIH POPLAVAPOPLAVA

•• IZRADAIZRADA PLANAPLANA KOMUNALNIHKOMUNALNIH AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI UU TOKUTOKU ODBRANEODBRANE –– ODRŽAVANJEODRŽAVANJE
VITALNIHVITALNIH SISTEMA,SISTEMA, AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI NANA INFRASTRUKTURI,INFRASTRUKTURI, KONTROLAKONTROLA EVAKUACIJEEVAKUACIJE II
SPAŠAVANJASPAŠAVANJA UU SLUČAJUSLUČAJU POTENCIJALNEPOTENCIJALNE OPASNOSTIOPASNOSTI ODOD BUJIČNEBUJIČNE POPLAVEPOPLAVE

•• USPOSTAVLJANJEUSPOSTAVLJANJE „DSS“„DSS“ SISTEMASISTEMA PODRŠKEPODRŠKE ODLUČIVANJUODLUČIVANJU UU UPRAVLJANJUUPRAVLJANJU
RIZICIMARIZICIMA ODOD BUJIČNIHBUJIČNIH POPLAVAPOPLAVA II TOTO UU CILJUCILJU OEZBJEĐENJAOEZBJEĐENJA OPTIMALNEOPTIMALNE
KOORDINACIJEKOORDINACIJE SVIHSVIH AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI II UBLAŽAVANJAUBLAŽAVANJA POSLJEDICAPOSLJEDICA OVEOVE PRIRODNEPRIRODNE
NEPOGODENEPOGODE



•• PERMANENTNOPERMANENTNO AŽURIRANJEAŽURIRANJE KARTEKARTE EROZIJEEROZIJE II KATASTRAKATASTRA BUJIČNIHBUJIČNIH TOKOVA,TOKOVA, TETE
SPROVOĐENJESPROVOĐENJE RELEVANTNIHRELEVANTNIH BIOBIO--TEHNIČKIHTEHNIČKIH RADOVARADOVA KAOKAO VIDVID ANTIEROZIONEANTIEROZIONE
ZAŠTITEZAŠTITE SLIVNOGSLIVNOG PODRUČJAPODRUČJA

•• USPOSTAVLJANJEUSPOSTAVLJANJE MONITORINGAMONITORINGA HIDROLOŠKOHIDROLOŠKO--HIDRAULIČKIHHIDRAULIČKIH PARAMETARAPARAMETARA
BUJIČNIHBUJIČNIH TOKOVATOKOVA II HIDROHIDRO--METEOROLOŠKIHMETEOROLOŠKIH PARAMETARAPARAMETARA UU CILJUCILJU
PRAVOVREMENOGPRAVOVREMENOG OBAVJEŠTAVANJAOBAVJEŠTAVANJA II PRAVOVREMENEPRAVOVREMENE INTERVENCIJEINTERVENCIJE

•• USPOSTAVLJANJEUSPOSTAVLJANJE OSMATRAČKOOSMATRAČKO--OBAVJEŠTAJNIHOBAVJEŠTAJNIH STANICASTANICA NANA KOJIMAKOJIMA SUSU
POSTAVLJENIPOSTAVLJENI ELEKTRONSKIELEKTRONSKI UREĐAJIUREĐAJI KOJIKOJI PRATEPRATE PODATKEPODATKE OO VODOSTAJUVODOSTAJU II
PROTICAJU,PROTICAJU, UKOLIKOUKOLIKO OVAOVA DVADVA PARAMETRAPARAMETRA PREĐUPREĐU KRITIČNUKRITIČNU GRANICU,GRANICU, ALARMNIALARMNI
UREĐAJIUREĐAJI OBAVJEŠTAVAJUOBAVJEŠTAVAJU OPERATIVNEOPERATIVNE JEDINICEJEDINICE KOJEKOJE PREDUZIMAJUPREDUZIMAJU MJEREMJERE
BORBEBORBE PROTIVPROTIV BUJIČNEBUJIČNE POPLAVEPOPLAVE



Klizišta šireg urbanog područja 
grada Banja Luke

Banja Luka 2018. godine



Pojam klizišta

Termin kliženje obuhvata veliku grupu padinskih i gravitacionih
procesa čija aktivnost prvenstveno zavisi od zajedničkog djelovanja
gravitacije, atmosfere (padavine i temperatura vazduha), površinskih i
podzemnih voda, endogenih procesa (zemljotresi, vulkanska
aktivnost), egzogenih procesa (površinsko raspadanje, površinska i
linijska erozija) i antropogenog djelovanja.

Klizište se može posmatrati kao produkt procesa kliženja, i generalno
posmatrano ono predstavlja dio padine na kojem je aktivan proces
kliženja.



Šematski prikaz osnovnih 
mehanizama kretanja i 
klasifikacije padinskih 
procesa



Najčešće korišćena nomenklatura za obilježavanje dijelova klizišta 



Karakteristike padine
(stijenske mase)

Geomorfološki procesi
(erorizoni i denudacioni)

Prirodni procesi
(klimatski, hidrološki, seizmički)

Antropogeni uticaj
(ogoljavanje, natapanje, izgradnja)

Uslovi pojave klizišta

Aktivatori pojave 
klizišta

Vrste faktora koji utiču na pojavu klizišta



Analiza sklonosti prostora na pojavu klizišta

Pod pojmom analize i zoniranja sklonosti na pojavu klizišta podrazumijevaju se
prostorne analize vjerovatnoće pojave klizišta i grafički prikaz dobijenih rezultata
u obliku zoniranja određenog prostora, a s obzirom na potencijalnu opasnost od
kliženja.

Sklonost ka pojavi klizišta predstavlja vjerovatnoću klizišnog procesa na
određenom prostoru na osnovu lokalnih fizičko-geografskih ili drugih uslova

Izdvajanje odnosno zoniranje terena sklonosti (osjetljivosti) na kliženje
predstavlja jednostavan i relativno brz način da se dođe do informacija o
potencijalnoj pojavi klizišta na određenom prostoru. Kada se govori o analizi
sklonosti određenog prostora na pojavu klizišta, prvenstveno se misli na analizu
određenih događaja iz prošlosti, a na temelju kojih bi se moglo u određenoj mjeri
predvidjeti ti događaju u bližoj ili daljoj budućnosti.



METODE 
SKLONOSTI

Kvantitativne 
metode

Kvalitativne 
metode

Analiza 
neuronskim 
mrežama

Statističke 
analize

Geotehnički 
inženjerski 

pristup

Determinističke 
analize

Probabilistički 
pristup

Bivarijantne 
analize

Multivarijantne 
analize

Karta indeksa ili 
parametara

Terenske 
geomorfološke 

analize

Kombinacija ili 
preklapanje 

parametarskih 
karata

Logičke analitičke 
metode

Metode procjene terena na pojavu klizišta



Uže urbano područje
P = 52 km2

Opština Banja Luka
P = 1238 km2

Šire urbano područje
P = 127 km2 (10 %) 
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Okidač pojave 
klizišta

Prethodna saturacija
zemljišta vodom









Prostorni razmještaj klizišta 
unutar šireg urbanog 
područja grada Banja Luke





Lokacija: 
- Jagare
- Karanovac



Lokacija: 
- Starčevica 
- Potok 
- Ularac



Osnovni morfometrijski pokazatelji klizišta

Broj klizišta: 358

Gustina klizišta: 2,8kl/km2

Ukupna površina svih klizišta: 552777 m2 ili 55,3ha (0,43%)

Minimalna površina klizišta: 39 m2

Maksimalna površina klizišta: 19441 m2

Prosječna površina klizišta: 1544 m2

Standardno odstupanje 2307 m2



Karte uzročnih faktora koje su korišćenje za izradu 
karte sklonosti na pojavu klizišta



Sklonost na pojavu klizišta na osnovu različitih metoda



Development of master curricula for natural disasters risk 
management in Western Balkan countries 

FLOODS IN THE LOWER VRBAS AREA

Aleksandar Majić

senior assistant 

University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

Banja Luka, 11 May 2018.



1. УВОД

• Предмет рада: је анализа утицаја мајских поплава из 2014.

године на слив ријеке Врбаса са посебним акцентом на ефекте

поплаве у доњем и средњем току ријеке Врбас.

• Циљ рада: је да се са различитих аспеката сагледају

негативни утицаји мајских поплава 2014. године на

становништво и материјалне ресурсе слива ријеке Врбас. У раду

се указује на нужност примјене и значај интегралног приступа

планирању и управљању атмосферским водама ради смањење

ризика од природних катастрофа и елементарних непогода.



2. ПОЈАМ, ПОДЈЕЛА И ФАКТОРИ 

НАСТАНКА ПОПЛАВА

• Пораст природних катастрофа.

• Највеће учешће: климатске и хидролошке.

• Велика вода: хидролошка појава у којој се протицај ријеке 
повећава, усљед чега долази до изљевања воде из корита и 
плављења околних површина.

• ПОДЈЕЛА

1. На основу утицаја на приобални простор

2. На основу временског периода

3. На основу мјеста настанка

4. На основу извора настанка 

• ФАКТОРИ НАСТАНКА

• НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ



3. ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СЛИВА 

РИЈЕКЕ ВРБАС

• L = 250 km

• F = 6.273 km2, (у РС 63%)

• h1 = 1.715 m

• h2 = 88 m

• P = 400.000

• 19 општина, (12 у РС)

• 15 општина (> 50%)

• Три цјелине





4. ЦИКЛОН „ТАМАРА“

• У априлу и мају 2014. вишедеценијски кишни период. 

• Земљиште презасићено водом, висок ниво издани, висок 
коефицијент површинског отицања, макисамни протицаји и 
водостаји.

• Циклонална активност (13. – 17. маја 2014. године).

• Падавине преко 200 mm.

• Дневне преко 40 mm.



Промјена интензитета падавина у сливу ријеке 

Врбас за период средине маја 2014. године у 

односу на вишегодишњи просјек



5. АНАЛИЗА МАЈСКИХ ПОПЛАВА 2014. 
ГОДИНЕ НА СЛИВНОМ ПОДРУЧЈУ 

РИЈЕКЕ ВРБАС 

• На нивоу БиХ поплављено 84 локалне заједнице (50% у РС).

• Сјеверни дијелови БиХ, доњи и средњи токови.

• Штета око 4 милијарде КМ (1,9 у РС).

• Плувијално-нивални режим храњења.

• Падавине за април и мај 3-4 пута веће од просјека.

• Највеше у централним дијеловима слива.

• Падавине: БЛ (13. – 17. маја 2014. г). 107 mm

• Водостај: Делибашино село 816 cm (300 cm,  р.о.п.).

• Протицај: 2.000 m3/s



Поплаве у бањалучком насељу Лазарево



• Посљедице поплава: 

– физиономске, 

– демографске, 

– економске, 

– социјалне и психолошке, 

– еколошке, 

– здравствене.



qПоплављено је 8.548 ha (74% главни ток)

qЊиве (29%), дворишта (13%) и оранице (8%).

qПоплављено 15.418 становника,

евакуисано 679 домаћинстава, тачније 2.109 лица.

q Град Бањалука: поплављено 7.508 или 49% становништва и

евакуисано 59% од укупног броја лица погођеним поплавама

у мају 2014. године .

qПоплављено 12.562 објекта (62% помоћних објеката).

qНајвише у Граду Бања Лука и општини Лакташи.



Поплаве у бањалучком насељу Лазарево



Поплаве у бањалучком насељу Лазарево



• 160.265.000 КМ штете (60% директне).

• Град Бања Лука 74 милиона КМ и општина Лакташи (45 м).

• Једнократна помоћ од 5.000 КМ.

qШтете  у сектору пољопривреде

qШтете на саобраћајној инфраструктури

qПосљедице поплава на животну средину.



Уништен мост у бањалучком насељу Чесма



Размјештај становништва на подручју 
слива ријеке Врбас



Ниво осјетљивости на клизишта



Ризици од поплава (доњи ток слива)



6. ЗАКЉУЧАК

ü Мало пажње посвећивано систему одбране од поплава.

ü Пропусна моћ није у сагласности са високим водостајем.

ü Неуређеност корита.

ü Нелегално и прекомјерно (шљунљк и шума).

ü Изградња и реконструкција насипа и дренажних система.

ü Дивље депоније.

ü Додатно опорезивање земљишта у зонама ризика од поплава.



ü Урбанизација

ü Коефицијент изграђености.

ü Дивља насеља.

ü Модели заштите од поплава.

ü Изградња и реконструкција насипа и дренажних система.

ü Каналисање доњих токова.

ü Заштита бујучних водотока.

ü Мали број плувиометрисјки станица (мониторинг).

ü Картирање зона ризика.

ü Сектор цивилне заштите.

ü Већа финансијска средства.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!



ПОПЛАВА КАО 
ПРИРОДНА КАТАСТРОФА



ПОЈАМ ПОПЛАВЕ

Ñ Поплава је природна појава која 
означава неуобичајено висок 
ниво воде у ријекама и језерима, 
због кога се вода из ријечног 
корита или језерске увале 
прелива преко обале и плави 
околно подручје. 

Ñ Према  Директиви о  поплавама 
ЕУ појам поплава значи 
привремену покривеност водом 
земљишта које обично није 
прекривено водом. 



ПОДЈЕЛА ПОПЛАВА

ПРЕМА ПОВРШИНИ КОЈУ ЗАХВАТАЈУ

Ñ Локалних размјера

Ñ Великих размјера

ПРЕМА УЗРОЦИМА НАСТАНКА

Ñ Поплаве настале због јаких падавина

Ñ Поплаве настале због нагомилавања леда у ријекама

Ñ Поплаве настале због клизања земљишта или потреса

Ñ Поплаве настале због рушења бране или ратних разарања



ПРЕМА ВРЕМЕНУ ФОРМИРАЊА ВОДЕНОГ ТАЛАСА

Ñ Мирне поплаве 

Ñ Бујичне поплаве 

Ñ Акцидентне поплаве

ПРЕМА ВИСИНИ ПОДИЗАЊА НИВОА ВОДА У РИЈЕКАМА, 
ПОВРШИНИ ПОПЛАВЉЕНОГ ПОДРУЧЈА И ВЕЛИЧИНИ ШТЕТЕ

Ñ Ниске (мале) поплаве 

Ñ Високе поплаве 

Ñ Ванредне (велике)  поплаве 

Ñ Катастрофалне поплаве



УЗРОЦИ ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РС

Узроци поплава: 

Ñ Оне које су посљедица природних појава 

Ñ Оне које су изазване дјеловањем човјека –
антропогени утицај

Ñ Оне које су изазване комбинацијом природних 
и антропогених утицаја

На територији РС  условљене су 
неравномјерношћу и неравнотежом бројних 
природних  фактора (водног режима, климатских, 
геолошких, топографских) и људских дјелатности.

Најчешћи узрок поплава су КИШНЕ ПАДАВИНЕ и 
отапање снијега у горњим дијеловима слива, али 
и подземне  воде, преливање преко насипа и 
пуцање брана.



ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА У РС

Ø ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА У РС: БАЊА ЛУКА, ДОБОЈ, БИЈЕЉИНА, 
БРЧКО, ДЕРВЕНТА, ПРИЈЕДОР, ЧЕЛИНАЦ, ГРАДИШКА, ЛАКТАШИ, 
СРБАЦ, КОТОР ВАРОШ, КНЕЖЕВО, МРКОЊИЋ ГРАД И 
ШИПОВО.

Ø ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА У БАЊОЈ ЛУЦИ - КРУПА НА ВРБАСУ, 
РЕКАВИЦЕ, КАРАНОВАЦ, СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ, ЧЕСМ А, 
ПРИЈЕЧАНИ, РАМИЋИ, ЛАУШ, ДОЛАЦ, ШАРГОВАЦ И 
ЛАЗАРЕВО.



Проглашавање одбране од поплава на ријеци Врбас обавља 
се у два наврата:

Ñ РЕДОВНА одбрана од поплава када је водостај ријеке код 
Градског моста и код Делибашиног села  300 цм и

Ñ ВАНРЕДНА одбрана од поплава када је водостај ријеке код 
Градског моста и код Делибашиног села  370 цм



НАЈОБИМНИЈЕ ПОПЛАВЕ У РС

Ñ Поплаве у мају  2014. године

Ñ За 48 сати – око 150 л/м2.

Ñ Поплављени су БАЊА ЛУКА, 
ЧЕЛИНАЦ, ДЕРВЕНТА, СРБАЦ, 
ПРИЈЕДОР, ЈАЊА, БРЧКО, 
БИЈЕЉИНА и многа друга мјеста и 
насеља.

Ñ Потпуно су поплављени ДОБОЈ, 
МАГЛАЈ, ЗАВИДОВИЋИ и ШАМАЦ.

Ñ Влада РС је до 17. маја прогласила 
ванредно стање на подручју 20 
општина у РС.



УТИЦАЈ  ЦИКЛОНА „ТАМАРА“ НА 
ПОПЛАВЕ 2014. ГОДИНЕ

Ñ Ријеч је о најкишовитијем циклону 
од кад се врше мјерења у РС.

Ñ Процијењена штета од поплава 
из 2014. године износи око 4 
милијарде КМ, док директне и 
индиректне посљедице поплава 
обухватају око 1,5 милиона 
становника у БиХ.



Градови и општине са највећом количином падавина у периоду од 13. до 17.

маја 2014. године

Град/општина Падавине / mm Град/општина Падавине / mm

Тузла 247,8 Источни Дрвар 195,3 

Петровац 156,5 Мркоњић Град 136,2

Хан Пијесак 211,2 Бијељина 178,2 

Рибник 155,2 Сарајево 130,6

Зворник 204,9 Соколац 177,4 

Добој 146,6 Бања Лука 107,5

Градачац 191,4 Сребреница 166,9 

Зеница 136,5 Вишеград 88,3



МАПЕ РИЗИКА

Циљ израде мапа ризика је 
одређивање поплавних подручја 
као подручја на којима постоји или 
би се могао појавити значајан ризик 
од поплава.

Мапе ризика приказују :

Ñ Поплаве велике вјероватноће 
појављивања

Ñ Поплаве средње вјероватноће 
појављивања

Ñ Поплаве мале вјероватноће 
појављивања



ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

Поплаве изазивају разне штетне 
посљедице, а највеће су свакако 
људски животи. Остале:

Ñ Материјалне 

Ñ Нематеријалне 

Ñ Директне 

Ñ Индиректне









МЈЕРЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОД 
ПОПЛАВА

Ñ Не бацати отпад у ријеке, потоке 
и канале

Ñ Не прекривати шахтове који 
одводе атмосферске воде

Ñ Не преграђивати водене токове 
како би правили акумулацију 
воде у љетњем периоду



ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА У РС

Ñ Подручје Дубичке равни (Унскинасип
дужине 16,10 км, насип уз Бињачку дужине
17,00 км, Савски насип дужине 33,10 км, 
ободни канали дужине 7,10 км),

Ñ Подручје Лијевче поља (Савски насип
дужине 32,20 км, десни Јабланички насип
дужине 8,50 км, десни Врбаски насип
дужине 10,80 км, ободни канали дужине
22,50 км),

Ñ Подручје СредњаПосавина-Лончари
(Савски насип дужине 2,60 км, Тињски
насип дужине 0,15 км, канали укупне
дужине 25,60 км),

Ñ Подручје Ивањскопоље (Савски насип
укупне дужине28,20 км, канали 8,53 км),

Ñ Подручје СредњаПосавина-Шамац
(Савски насип укупне дужине88,30 км, 
насип уз ријеку Босну дужине0,50 км, 
канали укупне дужине 17,50 км),

Ñ Подручје Семберије (Савски насип
укупне дужине20,20 км, Дрински насип
дужине 10,00 км),

Ñ У РС постоји укупно 21 пумпна станица
укупног капацитета 108,20 m³/s.





АКТИВНОСТИ И МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОПЛАВА 

Ñ Напунити и поставити вреће са 
пијеском на одговарајућа мјеста

Ñ Заштитити вањске зидове објекта 
водоотпорним средствима

Ñ Намјештај подигнути на виши спрат или  
на висину од пола метра, ко станује на 
једној етажи

Ñ Припремити пакете за преживљавање

Ñ Направити породични план 
комуникације

Ñ Набавити флаширану воду



АКТИВНОСТИ И МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОПЛАВА 

Ñ Извршити дезинфекцију каде и 
судопера, напунити чистом водом

Ñ Напунити резервоар аутомобила

Ñ Опасне и отровне материје подићи 
на виши ниво

Ñ Обавјестити најмање једну особу о 
свом боравишту

Ñ Искључити електричне апарате и 
плин

Ñ Заврнути засуне за канализацију



ПОЗИТИВАН ПРИМЈЕР РЕПУБЛИКЕ 
АУСТРИЈЕ

Ñ Дунав у Бечу раздвојен на Стари и 
Нови Дунав

Ñ Металне бране

Ñ Куће отпорне на поплаву

Ñ Осигурање

Ñ Национална компанија



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

Мастер студијски програм

Управљање ризицима од 
природних катастрофа

Милица Сикимић, ма



СУШЕ
И

ПОЖАРИ



Људско друштво, од свог постанка, у свим фазама
свог развоја, сусретало се са разорним дејством
природних сила и њиховим последицама

• дугорочни циљ човјека је да у
интеракцији са природом има
потпуну превласт

?



Израз природне непогоде (енг. Natural Disasters)
користи се да би се означило дјеловање природног
процеса на друштво, односно локалну заједницу

У контексту природних непогода, ризик се
може илустративно представити као
резултат који се очекује да ће произаћи из
колизије природне и друштвене
компоненте

природни хазарад * рањивост = ризик



Елементи природне непогоде



Фазе система управљања природним непогодама



Подручја са највећим бројем жртава природних

непогода у периоду 1950-2015.



Суша као метеоролошка појава 

• развија се полако

• захвата шира подручја 

• оставља далекосежне 
посљедице 

– жеђ и глад дијела
становништва, с одређеним
бројем смртних случајева



Класификација суше 

• метеоролошка суша 

• хидролошка суша 

• пољопривредна суша



Суша се углавном приказује преко мањка количине
воде у тлу изражене у милиметрима

Просјечни дефицит воде на сјеверу је
око 100 mm, на југу и до 300 mm, док је
најмањи у средњим и брдским
крајевима, око 50 mm. У Херцеговини
сушни период може да траје и до 5-6
мјесеци, а на сјеверу и у подручју краса
3 мјесеца. Вјероватноћа појаве суше је
најизраженија на сјевероистоку
(Посавина и Семберија) и југозападу
(Динарски регион Крајине).



Суша у Републици Српској се јављала
периодично, јасно се издваја декада 1981-
1990, али и у задњих 10 година била је
честа, а јавила се 2000, 2003, 2007/2008,
2011. и 2012, мада је у периоду 2001-2010.
било највише влажних година



Година 2011. је била најсушнија у последњих
100 година на сјеверу Српске, док је у јужним
крајевима била једна од најсушнијих.

Август и новембар били су екстремно сушни,
нарочито на сјеверу. У Бијељини је у августу
било свега 1 mm кише, што је најмања
вриједност у посљедњих 50 година, док је у
Бања Луци у новембру 2011. излучено свега
5.1 mm кишних падавина, што овај мјесец
чини најсушнијим у периоду 1883-2011.

Период април-септембар 2011. године, са 285
mm укупних падавина (просјек је 576 mm),
представља секундарни минимум у
посљедњих 130 година, док вегетациони
период 1946. представља апсолутни минимум
падавина (244 mm).



Климатским промјенама долази до битно дужих и
интензивнијих сушних периода са повишеним и
високим индексом опасности од пожара

Дуготрајна суша ствара повољне
услове за настанак и ширење
пожара, сушењем горивог
материјала у шумском земљишту,
гдје је посебно опасан дрвенасти
суви материјал као дрвени отпаци у
виду грана, обореног дрвећа и
остале дрвне масе



Пожар је неконтролисано ширење ватре у простору.

У Републици Српској, индекс
опасности од пожара се не
прорачунава нити објављује у
виду егзактних табела са
упозорењима

КЗ РС Глава XXIX
Кривична дјела против животне 

средине

члан 389. 
Изазивање пожара



Шумски пожари су глобални еколошки и економски
проблем.

Наносе огромну штету:

– здрављу људи

– биљном и животињском 
свијету

– утичу на климу и привреду 

Годишње, у свијету 50 000 шумских 
пожара – униште 400 000 ha шуме



Опасност од пожара резултат је сталних и 
промјењивих фактора

Стални:

– нормална опасност од паљења

– конфигурација терена

– гориви материјал и његов положај према 
владајућем вјетру

Промјењиви:

– сви временски елементи и садржај влаге 
у гориву



Под борбом против пожара подразумјевамо све
оревентивне мјере које се проводе у циљу да се пожар
спријечи, све дјелатности којима се припрема гашење
пожара и коначно, сав рад при гашењу пожара
почевши од тренутка када је он откривен.

Рад на спречавању шумских пожара је дугорочан.



Заштитним мјерама против пожара потребно дати
што већи публицитет

• Системи за откривање пожара

– CFFDRS – Оцјењивање опасности од 
шумских пожара (Канада)

– IPNAS – Интелигентни протупожарни 
надзорни систем (Хрватска)

– Forest Watch (Канада-нови)

Системи који користе дивље животиње
као покретне биолошке сензоре



Пожари у стамбеним и индустријским 
објектима

• Људска непажња

• Несавјестан рад у 
производњи

• Пожар резервоара или 
цистерни мазута (градска 
топлана, индивидуалне 
котловнице, превоз роба у 
друмском и жељезничком 

саобраћају)

• Пожар у клиничком центру....

KЗ РС члан 243. Паљевина



Савјети за заштиту од пожара у домаћинству

• Ако излазите из стана не остављајте укључен
шпорет, веш машину, бојлер, грејалицу,
пеглу, а уколико остајете дуже ван стана, из
утичнице искључите електричне уређаје

• Грејалице и ТА пећи не остављајте укључене,
чак и кад накратко излазите и држите их
најмање један метар удаљене од других
ствари

• Решое и пегле одложите тек кад се охладе
• Често чистите кухињске аспираторе, јер се

масноћа филтера лако пали
• Не стављајте крпе или завјесе изнад и у

близини шпорета
• Уколико осјетите мирис гаса нипошто не

укључујте или искључујте електричне
апарате- варница може изазвати експлозију



• Прегореле електричне осигураче
замените искључиво оригиналним, без
импровизације

• Обавезно имајте при руци апарат за
гашење пожара, научите да га користите

• Ноћу држите затворена врата собе у
којој спавају укућани

• Држите под контролом дјечија славља,
божићне и новогодишње празнике

• Не остављајте малу дјецу саму у кући

• Научите своје укућане и дјецу да у
случају пожара позову ватрогасце на
број -123-



Уколико избије пожар

• Искључите електричну енергију

• Узбуните укућане и комшије

• Процените и ако је могуће приступите
гашењу почетног пожара употребом
апарата за гашење пожара (прахом „С"
или угљен-диоксидом)

• Не користите лифтове

• При евакуацији спремите се за сусрет са
густим димом и врелином, па ако имате
времена обавезно вежите крпе и
пешкире натопљене водом преко носа и
уста



• Не отварајте врата нагло, ако су
топла не отварајте их већ обложите
мокрим крпама ивице врата

• Изађите на терасу и чекајте
ватрогасце, машући шареном крпом

• Затворите сва врата за собом

• Никада се не враћајте у стан због
спасавања имовине, животиња

• Пожељно је да имате мали апарат за
гашење пожара у аутомобилу





ХВАЛА
НА

ПАЖЊИ!



ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПРИРОДНИХ 
КАТАСТРОФА

УПРАВЉАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 
ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

Улога полиције и војске 

Доц. др Дарко Паспаљ



Ванредне ситуације

Ванредна ситуација је ситуација у
којој су ризици и пријетње или посљедице
катастрофа, ванредних догађаја и других
опасности за становништво, животну
средину и материјална добра таквог
обима и интензитета да њихов настанак
или посљедице није могуће спријечити
или отклонити редовним дјеловањем
надлежних органа и служби, због чега је
за њихово ублажавање и отклањање
неопходно употријебити посебне мјере,
снаге и средства уз појачан режим
активности.





Законом о заштити и спасавању се уређује:

Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

Снаге и субјекти заштите и спасавања;
Права и обавезе републичких органа управе и других органа, органа јединица локалне

самоуправе, привредних друштава и других правних лица;
Права и дужности грађана;
Ванредне ситуације и поступање у ванредним ситуацијама
Организација и дјелатност цивилне заштите у систему заштите и спасавања и 

отклањања посљедица елементарних непогода и других несрећа;
Планирање и финансирање система заштите и спасавања;
Надзор, признања и награде и друга питања од значаја за организовање и 

функционисање система заштите и спасавања.





Основни субјекти система заштите и 
спасавања

Законом је прописано да су Министарство унутрашњих послова Републике
Српске и Републичка управа цивилне заштите основни субјекти система
заштите и спасавања, поред којих овај систем чине и други републички органи
управе и органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга
правна лица, предузетници и грађани, удружења, професионалне и друге
организације.



Снаге за заштиту и спасавање чине:

Републички штаб за ванредне ситуације и специјализоване јединице заштите и 
спасавања које формира Влада Републике Српске, 

Штабови за ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне заштите које формирају
органи јединице локалне самоуправе, 

Штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за заштиту и спасавање које
формирају привредна друштва и друга правна лица, 

Јединице, тимови и екипе Црвеног крста Републике Српске, 

Јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине организације, 

Повјереници заштите и спасавања, 

Професионалне и хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и 
друге службе) и друге организације и грађани.



Фазе употреба снага за заштиту и спасавање 

Фаза упозорења
Фаза масовног 

ангажовања

Фаза

реорганизације
Фаза чишћења

1. Ватрогасно спасилачке 

јединице;

2. Полиција;

3. Цивилна заштита;

4.Служба хитне 

медицинске помоћи;

5. Политички

званичници;

6. Болнице;

7.Хидрометеоролошки

завод;

8. Сеизмолошки завод;

1. Ватрогасно

спасилачке 

јединице;

2. Полиција;

3. Волонтери;

4. Цивилна

заштита;

5. Црвени крст;

6. Политички

званичници;

1. Ватрогасно

спасилачке 

јединице;

2. Полиција;

3. Цивилна

заштита;

4. Грађевинске

фирме;

5. Политички

званичници;

1.Волонтери

цивилне заштите;

2. Влада;

3. Грађевинске

фирме:



Улога полиције

С обзиром на то да ванредне 
ситуације могу бити узроковане
природним или друштвеним
факторима, дефинисане временом
распростирања и величином
захваћених простора, као и да
постојеће структуре предвиђене за
превенцију ванредних ситуација и 
санацију њихових последица не могу
у потпуности одговорити тим
захтјевима, потребно је да се у ту
сврху укључе и друге структуре
друштвене заједнице, као што су
полицијске агенције.



Надлежност и поступање полиције

Надлежности Министарства унутрашњих послова усмјерене су
прије свега, на процјену ризика и управљање ризицима у
случајевима ванредних ситуација, као и предузимање мјера и
активности на отклањању посљедица елементарних непогода, те
предузимање послова из оквира основне надлежности
Министарства унутрашњих послова.

Поступање полиције у ванредним ситуацијама изазваним
природним појавама, можемо подијелити на: уобичајене послове и
задатке и специфичне послове и задатке проузроковане насталим
околностима.



Послови полиције у природним катастрофама

Уопштено посматрано, постоје задаци које ће полиција предузимати без обзира о којој
природној катастрофи да се ради, као и о чињеници да ли је проглашено ванредно стање
или не. Ту прије свега мислимо на послове и задатке који произилазе из основне
надлежности полиције.

То су послови који се тичу одржавања задовољавајућег степена стања безбједности,
регулисање и контрола саобраћаја, као и послови сузбијања криминалитета.

Важно је нагласити да се у случајевима ванредног стања изазваног природним појавама
појачано одвијају полицијски послови, укључујући послове сталног дежурства руководних
радника и слично.



Исто тако, неопходно је организовати и координирати ангажовање и упућивање

полицијских службеника и додатних материјално-техничких средстава у угрожена

подручја, од стране оних организационих јединица које нису погођене елементарном

непогодом.

Такође, један од приоритетних задатака полиције у ванредним ситуацијама јесте

координација рада других органа и организација укључених у заштиту и спасавање.

Криминалистичка обрада подручја ванредне ситуације мора пратити стандардна

правила која регулишу поступање у оваквим ситуацијама, као и прикупљање и обезбјеђење

доказног материјала.

Поред свега наведеног, полиција учествује у идентификацији жртава и погинулих и 

обезбјеђује мјесто за привремено одлагање тијела погинулих. 

У оквиру ових послова и задатака могли би се навести и послови редовног

обавјештавања јавности о конкретном ванредном догађају.



Задаци и улога полиције

Свака природна катастрофа носи одређене специфичности којима се полицијски
службеници морају да прилагоде. Због тога је неопходно свакој ванредној ситуацији
приступити у складу са њеним специфичностима. У тим ситуацијама полиција ће
предузимати и оне послове и задатке који нису типично полицијски (укључујући послове
хуманитарног карактера и сличне).

Најважније активности су пружање прве помоћи жртвама елементарних непогода,
спречавање даљег ширења штетних посљедица, односно наступање нових штета,
регулисање кретања људи и возила у ужој и широј зони догађаја, као и омогућавање рада
различитим спасилачким службама.

Потребно је успоставити информационо-комуникациони систем, као и обезбједити
услове за рад са грађанима ради остваривања њихових права (издавање личних докумената
и сл.).

Улога полиције огледа се и у превентивној и у савјетодавној улози. Грађанима треба
указати на поступање у случајевима елементарних непогода, као и након наступања
посљедица, како би се правилним поступањем спријечиле веће штете, како у погледу
људских живота тако и у погледу имовине.



Улога полиције у ванредним ситуацијама
изазваним људском дјелатношћу

Ванредне ситуације изазване људском дјелатношћу се прије свега тичу догађаја
које је изазвао човјек својим понашањем, а који уобичајено садрже елементе
кривичних дјела.

То могу бити догађаји везани за тероризам и посљедице наступиле након
терористичких аката, затим држање талаца, отмица и изнуде, пријетња експлозивном
направом и другим врстама оружја, и све друге ситуације које превазилазе оквире
редовног дјеловања и активности.





Посебно је изражена терористичка пријетња по критичну инфраструктуру, при чему
се издвајају издвајају терористички напади, који могу да угрозе кључну инфраструктуру
земље, оптерете комуникацијске системе, али да причине и тешке посљедице по систем
безбједности унутар земље.

У том смислу листа критичних инфраструктурних сектора представља потенцијалне
мете терористичких напада, почевши од безбједности лета ваздухоплова, енергетских
постројења, транспортне и комуникационе инфраструктуре, дипломатских објеката и
објеката од посебног значаја за БиХ и међународну заједницу, до мјеста масовног
окупљања као што су школе, болнице, јавни превоз, градски тргови и слично.

Због тога је од изузетне важности идентификовање критичних инфраструктурних 
сектора, те креирање адекватних мјера њихове заштите. 



Поред наведеног, ванредне ситуације могу настати и другим активностима човјека,
при чему су посебно опасне оне у којима се пријети активирањем експлозивне направе.

Поступање полиције у оваквим ситуацијама подразумјева хитно дјеловање у погледу
утврђивања тачне локације лица мјеста, као и њеног унутрашњег и спољашњег блокирања.

Надаље у овим ситуацијама активности полиције усмјерене су на евакуацију грађана
из угрожене зоне и њихово смјештање на сигурно мјесто, из којега не могу нарушити
безбједност извођења акције.

Преговарање је најчешћи начин успјешног рјешавања конфликата, због чега
полицијски преговарачи предузимају неопходне активности на рјешавања настале кризне
ситуације.



„Мајске поплаве“ у Републици Српској 2014.

Током мајских поплава, 17.05.2014. године, донесена је Одлука о
проглашењу ванредне ситуације на цијелој територији Републике Српске. 

Основан је Републички штаб за ванредне ситуације, док је министар унутрашњих 
послова наложио формирање Стручно-оперативног тима заштите и спасавања у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 

Тим су чинили замјеник директора полиције, шеф Кабинета министра, начелник 
Службе министра, начелници управа, командант Специјалне јединице полиције, начелник 
Одјељења за односе са јавношћу, те представник Републичке управе цивилне заштите. 



МУП Републике Српске је током поплава донио План поступања МУП-а у 
ванредној ситуацији, којим је наложено поступање свих оперативних и неоперативних 
организационих јединица Министарства. 

Одређена је методологија рада, састанака и извјештавања Стручно оперативног
тима, тако да су закључцима утврђивани правци дјеловања и поступања свих
организационих јединица Министарства.

Успостављено је стално дежурство руководних радника Управе полиције, Управе 
криминалистичке полиције и Управе за информационо-комуникационе технологије. 

Исто тако, подручје Републике Српске подложно је и другим облицима природних 
катастрофа, као што су суше, земљотреси, клизишта, олујне непогоде, опасности од гаса, 
опасности од неексплодираних убојних средстава, техничко-технолошким несрећама, 
дејству опасних материја и другим стањима опасности. 



Према подацима МУП-а, на подручју Републике Српске је у 2012. години регистровано 2.089 пожара.
Од тога је 282 или 13,5% било на објектима у државној својини, а 741 или 35,5% на објектима у приватној
својини. Остали проценат од 51% односи се на 1.066 шумских пожара. У пожарима су смртно страдала 23
лица, а укупна материјална штета проузрокована пожарима износи 5.327.000 КМ.

Десиле су се и двије експлозије у техничком смислу, од којих по једна на објекту у државној и објекту 
приватној својини. Укупно процијењена материјална штета причињена ксплозијама износи 102.000 КМ.

У Добоју су за вријеме поплава 2014. године учествовала 4 деминерска тима због опасности од
заосталих минско експлозивних средстава.

Поред осталих структура и студенти ВШУП –а су учествовали у чишћењу градова Добоја и Шамца.

Директор пошта Републике Српске уручила признање министру унитрашњих послова и директору
полиције који су током поплава 2014. организовали спашавање новца из трезора Поште Српске из Добоја.

Министар унутрашњих послова уручио признања полицајцима који су током спречавања послиједица
од поплава исказали висок степен пожртвовања и професионализма.



Улога војске у ванредним ситуацијама

У мисији подршке цивилним властима у супротстављању пријетњама
безбједности, задаци Војске утврђени су као помоћ у супротстављању унутрашњем
угрожавању безбједности и тероризму, као и помоћ цивилним властима у случају
природних непогода, техничких, технолошких и других несрећа.

Подршка цивилним властима у супротстављању пријетњама безбједности
подразумева да је Војска помоћна снага у тој мисији.

Када у заштити и спасавању учествују јединице Војске, њима командују њихове
надлежне старјешине, у складу са одлукама штаба за ванредне ситуације који
руководи и координира заштитом и спасавањем.



Планови превенције ванредних ситуација припремају се ради одговора на могуће

ситуације које своје полазиште имају у процјењеним сценаријима и израђују се на свим

нивоима командовања. Ријеч је о сљедећим групама задатака: евакуација и транспорт,

рашчишћавање терена, медицинска помоћ, обавештајно-безбедносне активности,

деконтаминација, разминирање, обезбеђење лица, имовине и територије и борбене

активности. Приказане потребе рангиране су на скали: ниске, средње и високе.

Пројектовање потреба извршено је на основу субјективних и искуствених процена,

будући да недостају квантитативни и мерљиви показатељи употребе Војске у разним

ситуацијама на основу којих је могуће извршити егзактна рангирања по функционалним

потребама и задацима.





Закључна разматрања
Поступање полиције у ванредним стиуацијама је изузетно важно и неспорно је да оно превазилази оквире

законом прописаних надлежности, те да је потреба за ангажовањем полиције далеко већа од њених
ингеренција и њених могућности. Томе доприноси и материјално техничка опремљеност полиције, али и
кадровска оспособљеност и обученост за реаговање у ванредним ситуацијама. Због тога је важно сагледавање
постојећег стања и утврђивање начина реаговања, како би се указало на евентуалне пропусте и слабости
система задуженог за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. На тај начин омогућила би се
оптимизација дјеловања полицијских структура у стицању знања, вјештина и других потребних фактора који
могу допринијети ефикасности дјеловања у ванредним ситуацијама. Поред наведеног неопходно је стварање
организационих, материјално-техничких и нормативних претпоставки за ефикасно реаговање у ванредним
ситуацијама. У том смислу посебан сегмент је обука и оспособљавање како полицијских службеника, тако и
других учесника у заштити и спасавању. Исто тако значајно је утврдити координацију свих учесника у
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама по етапама извршења задатака као и њихово правовремено
информисање.

Битна компонента је и утицање на свијест грађана о значају и поштовању законских прописа, те 
развијање осјећања солидарности међу грађанима и обављања заједничких обавеза у заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!



ЗАКОН О ЗАШТИТИ И
СПАСАВАЊУ У ВАНРЕДНИМ

СИТУАЦИЈАМА

БАЊА ЛУКА, 11. 05. 2018.





• Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама из

2012. и допуна наведеног закона из 2017. године представљају

главни правни оквир за поступање у ванредним ситуацијама.

• Овим законом уређује се систем заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама, снаге и субјекти заштите и спасавања, 

права и обавезе републичких органа управе и других органа, 

органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и

других правних лица, права и дужности грађана

• У закону је наглашено да је заштита и спасавање у ванредним

ситуацијама дјелатност од посебног интереса за Републику

Српску. 





• Систем заштите и спасавања у смислу овог закона подразумијева:

• а) планирање, припремање и спровођење мјера и активности на

заштити и спасавању,

• б) заштиту као скуп превентивних мјера усмјерених на јачање

отпорности друштва, отклањање могућих узрока угрожавања, смањење

утицаја и спречавање елементарне непогоде и друге несреће и у

случају да до њих дође, умањење њихових посљедица,

• в) координацију при успостављању, изради и реализацији Програмa за

смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће у

Републици,

• г) спасавање и пружање помоћи кроз организовање цивилне заштите, 

као превентивне и оперативне активности које се предузимају у циљу

спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине,



• д) предузимање мјера и активности на ублажавању и отклањању

непосредних посљедица усљед елементарне непогоде и друге

несреће и стварање неопходних услова за живот људи на

угроженом подручју,

• ђ) организовање, опремање и оспособљавање снага заштите и

спасавања, републичких органа управе и других органа, 

привредних друштава, других правних лица и предузетника за

заштиту и спасавање,

• е) организовање и оспособљавање грађана за све видове

заштите,

• ж) управљање, руковођење и координацију субјектима и снагама

система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,

• з) пружање, тражење помоћи и сарадњу са другим земљама и

међународним организацијама и

• и) друге послове и задатке заштите и спасавања.



СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

• Субјекти система заштите и спасавања су:

• а) Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) и

Републичка управа цивилне заштите (у даљем тексту: Управа цивилне

заштите),

• б) други републички органи управе и органи јединица локалне

самоуправе,

• в) привредна друштва, друга правна лица, предузетници и

• г) грађани, удружења, професионалне и друге организације.





• Снаге за заштиту и спасавање су:

• а) Републички штаб за ванредне ситуације и специјализоване јединице заштите
и спасавања које формира Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада),

• б) штабови за ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне заштите које
формирају органи јединице локалне самоуправе, 

• в) надлежне организационе јединице Министарства,

• г) штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за заштиту и спасавање
које формирају привредна друштва и друга правна лица,

• д) јединице, тимови и екипе Црвеног крста Републике Српске,

• ђ) јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине
организације,

• е) повјереници заштите и спасавања,

• ж) професионалне и хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске
службе и друге службе) и друге организације и

• з) грађани.



АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

• Превентивне активности заштите и спасавања су:

• а) израда процјене угрожености од могућих ризика од опасности,

• б) израда планова заштите и спасавања,

• в) уређење простора и објеката у функцији заштите и спасавања,

• г) успостављање система заштите и спасавања и

• д) ангажовање лица и обезбјеђивање материјалних и других

средстава за извршење планираних задатака.



• Активности које се предузимају у случају непосредне пријетње и

ризика од опасности су:

• а) прикупљање података о могућим ризицима од опасности,

• б) стављање у функцију система за јављање и обавјештавање

учесника у заштити и спасавању,

• в) обавјештавање становништва, као и надлежних органа и

одговорних лица задужених за заштиту и спасавање,

• г) повећање интензитета спремности и активирања надлежних

органа и снага за заштиту и спасавање,

• д) обезбјеђивање јавног реда и мира на угроженом подручју и

• ђ) предузимање других мјера заштите и спасавања.





• Активности које се предузимају за вријеме ризика од опасности

су:

• а) активирање снага за заштиту и спасавање,

• б) спровођење евакуације и збрињавање становништва и

материјалних добара,

• в) спречавање ширења ризика од опасности и посљедица

настале опасности и

• г) руковођење и координација активности учесника у заштити и

спасавању.



ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И
ДРУГИХ ОРГАНА

• Влада у области заштите и спасавања обезбјеђује изградњу и

развој система заштите и спасавања Републике и планско

повезивање дијелова система и задатака у јединствену цјелину, а

нарочито:

а) организује систем заштите и спасавања од елементарне

непогоде и друге несреће

б) доноси одлуку о мобилизацији и наређује употребу снага и

средстава за заштиту и спасавање



ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА

а) се одазову позиву надлежног органа заштите и спасавања

у ванредним ситуацијама,

б) у извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да

учествују радно способни грађани – мушкарци од 18 до 60 година

старости, односно жене од 18 до 55 година.

• Грађани који имају право и дужност да учествују у заштити и

спасавању или да уступе материјално-техничка средства

дужни су да се јаве на одређено мјесто и у одређено вријеме, 

односно да на основу позива надлежном органу заштите и

спасавања уступе материјално-техничка средства.



ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

• (а) Ванредна ситуација проглашава се одмах по сазнању о непосредној
опасности од наступања ванредне ситуације.

• (б) Ванредна ситуација може бити проглашена и након наступања, ако
се непосредна опасност није могла предвидјети или ако због других
околности није могла бити проглашена одмах послије сазнања за
непосредну опасност од наступања ванредне ситуације.

• (в) За дио подручја или подручје општине, односно града, проглашава
се ванредна ситуација, ако постоји непосредна опасност да ће
захватити или је већ захватила дио подручја или подручје општине, 
односно града.

• (г) Ванредна ситуација за Републику, односно дио територије Републике
проглашава се ако постоји непосредна опасност која ће захватити или
је већ захватила најмање двије општине или ако општина нема
могућности за адекватно поступање у ванредној ситуацији.



• За координацију и руковођење приликом заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама у складу са овим законом и другим

прописима, као оперативно-стручна тијела, формирају се штабови

за ванредне ситуације: 

• а) за територију Републике – Републички штаб за ванредне

ситуације, 

• б) за подручје града – градски штаб за ванредне ситуације и

• в) за подручје општине – општински штаб за ванредне ситуације.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију

Републике или дио територије Републике, доноси Влада на

приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације.



Штаб за ванредне ситуације обавља сљедеће послове:

• а) руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака,

• б) руководи и координира спровођење мјера и задатака заштите и
спасавања

Планом заштите и спасавања од елементарне непогоде и
друге несреће планирају се превентивне и оперативне мјере за
спречавање и смањење посљедица елементарних непогода, удеса и
катастрофа, као и снаге и средства субјеката система заштите и
спасавања, њихово организовано и координирано дјеловање у
ванредним ситуација у циљу заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и обезбјеђења основних услова за
живот.



• (1) На основу процјене угрожености идентификују се извори могућег

угрожавања, сагледавају могуће посљедице, потребе и могућности

спровођења мјера и задатака заштите и спасавања од елементарне

непогоде и друге несреће. 

• (2) Процјена угрожености садржи:

• а) карактеристике територије, критична постројења, критична мјеста и

просторе са гледишта угрожености од елементарне непогоде и друге

несреће, са евентуалним прекограничним ефектима удеса,

• б) повредивост територије од елементарне непогоде и друге несреће,

• в) анализу могућих посљедица од елементарне непогоде и друге

несреће и

• г) потребе и могућности за заштиту људи, материјалних добара и

животне средине од посљедица елементарне непогоде и друге несреће.



У циљу заштите и спасавања људи и материјалних добара од

опасности изазваних елементарном непогодом и другом

несрећом спроводе се сљедећи послови и задаци:

• а) осматрање, обавјештавање и узбуњивање,

• б) склањање људи и материјалних добара,

• в) заштита од удеса,

• г) евакуација,

• д) збрињавање угрожених и настрадалих,

• ђ) радиолошко-хемијска и биолошка заштита (у даљем тексту: 

РХБ заштита) и противепидемиолошка заштита,



• е) заштита и спасавање из рушевина,

• ж) заштита и спасавање на води и под водом,

• з) заштита и спасавање од пожара,

• и) заштита од НУС и мина,

• ј) прва медицинска помоћ,

• к) заштита и спасавање животиња и намирница животињског поријекла,

• л) асанација терена,

• љ) заштита животне средине,

• м) заштита и спасавање у рудницима,

• н) заштита биља и биљних производа и

• њ) опште обавезе.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ
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