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У склопу реализације пројекта „Преко гранична 
заштита и спасавање од поплава“, припадници МУП-
а РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 
ванре дне ситуације у Пријепољу, на територији своје 
надлежности (Пријепоље, Прибој и Нова Варош), 
извршили су у току месеца марта 2013. године, у 
осно вним школама ове три општине презентацију 
пројекта и едукацију ученика основних школа у вези 
заштите и спасавања од поплава. 

Пројекат је презентован ученицима Основне 
школе „Милосав Стиковић“ Коловрат, општина Прије-
поље са истуреним одељењем у насељу Ратајска, 
општина Пријепоље, Основне школе „Михаило Бако-
вић“ Сељашница, општина Пријепоље, Основне школе 
„Свети Сава“ у насељу Бостани, општина Пријепоље, 
Основне школе „Бошко Буха“ у насељу Ивање, општи-
на Пријепоље, Основне школе „Душан Томашевић 
Ћирко“ у насељу Велика Жупа, општина Пријепоље, 
Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Прије-
пољу, Основне школе „Живко Љујић“ у Новој Вароши, 
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Прибоју, Осно-
вне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју и Осно-
вне школе „Вук Караџић“ у Прибоју. 

У презентацији пројекта и едукацији учество-
вало је 1153 ученика шестих, седмих и осмих разре-
да основних школа који су кроз посебно осмишљена 
предавања упознати са могућим начинима наста нка 
поплава, историјатом, опасностима које поплаве носе 
са собом, поступањем пре, за време и након попла-
ва, штетом коју поплаве могу проузроковати, али и 
превентивним мерама које треба предузети да до 

поплава не дође или пак које би насталу штету свеле 
на најмању могућу меру.

Током презентације пројекта и едукације учени-
цима су уручени примерци „Породичног приручника за 
понашање у ванредним ситуацијама“.

Након усменог излагања, ученицима су прика-
зане фотографије и видео записи са примерима попла-
ва које су се дешавале на територији надлежности 
Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу, као и 
примерима поплава са територије других општина и 
градова.

У циљу што доступније презентације пројекта, 
учешће су узели и припадници Ватрогасно-спасилачке 
чете Пријепоље, која формацијски припада Одељењу 
за ванредне ситуације у Пријепољу који су ученицима 
основних школа наводили личне примере приликом 
учешћа у спасавању и евакуацији током поплава, а са-
мим тим пренели своја знања и искуства.

Ученици су имали прилику да се ближе упознају 
са радом МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу, а од 
стране припадника Ватрогасно-спасилачке чете 
Пријепоље презентована су им возила и опрема коју 
ова коју ова Ватрогасно-спасилачка чета поседује, а 
која је намењена за спасавање.

Ученици су узели активно учешће у презента-
цији пројекта „Прекогранична заштита и спасавање 
од поплава“, постављањем питања у вези поплава, 
чиме је и постигнут циљ презентације и едукације.

Презентација пројекта 
„Прекогранична заштита и спасавање од поплава“ 

и едукација ученика основних школа 
 у вези заштите и спасавања од поплава

Уводна реч

Поштовани,
Пред вама је друго издање билтена који заје-

днички припремају Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Ми-
нистарство унутрашњих послова Црне Горе – Директо-
рат за ванредне ситуације и Фондација за развој Сјеве-
ра Црне Горе – ФОРС Монтенегро, а у оквиру пројекта 
„Прекогранична заштита и спасавање од поплава“. 
Пројекат финансира Европска унија у оквиру Програма 
прекограничне сарадње Србија – Црна Гора. 

Циљ овог пројекта је јачање капацитета у пре-
кограничној области Србије и Црне Горе, смањење 
ризика од поплава кроз прекограничну сарадњу и ко-
ординисани приступ, укључујући и технички процес 
изградње капацитета као и подизање свести стано-
вништва о превенцији и управљању поплавама.

Овај билтен, као наставак претходног броја, 
осмишљен је тако да пружа основне информације 
о појединим пројектним активностима које су до 
сада спроведене, ризицима од поплава и узроцима 
настајања поплава, Одељењу за ванредне ситуације 
у Пријепољу, осврту на зиму 2013. године и Служби 
за штите и спасавања општине Беране. 

Надамо се да ћемо овом публикацијом допри-
нети бољој информисаности становништва о току ре-
ализације пројекта као и о опасностима које прете а 
изазване су поплавама, како би се превентивним де-
ловањем штетне последице изазване поплавама све-
ле на најмању могућу меру.

Пројектни тим
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Радионице – обука припадника Одељења за 
ванредне ситуације у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши  

за спасавање на брзим водама и у случају поплава

Ризици од поплава и узроци настајања поплава 
у општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош

У оквиру пројекта „Прекогранична заштита и 
спасавање од поплава“ од 27. до 30. маја 2013. годи-
не у Беранама извршена је општа и специјалистичка 
обука из области „Спасавања на брзим водама као и 
спасавања у случају поплава“.

Обуке у трајању од 4 дана прошло је 20 припа-
дника ватрогасно спасилачких јединица Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош, који су према оцени инструктора 
добили међународно признате сертификате за спаса-

вање на брзим водама 
и спасавање у случају 
поплава.

На основу ове 
обуке коју су прошли 
припадници Одељења за 
ванредне ситуације одр-
жане су три радионице 
у Пријепољу у оквиру ва-
трогасно спасилачких је-
диница Пријепоље, При-
бој и Нова Варош како 
би и остали ва трогасци 

спасиоци усвојили знања о стандардима спасавања на 
води, приоритетима и фазама спасавања, комуникацији, 
правилима код спасавања у поплавама и на брзи м вода-
ма, техничким средствима и опреми која се користи за 
спасавање на брзим водама и у поплавама, техникама 
пливања за спасавање, указивању прве помоћи угроже-
ним лицима, техникама спасавања лица из возила, узро-
цима настанка и врстама поплава као и темама везаним 
за превентивне, оперативне и мере ублажавања после-
дица поплава.

Практични део радионице одржан је на реци Лим 
у Пријепољу са опремом која се користи у реалним ситу-
ацијама настанка поплава и спасавања угрожених лица 
са техником навођења чамца уз помоћ весала и ужади.

Одржавањем ових радионица успешно су пре-
несена знања и вештине стечене у оквиру пројекта па 
„Прекогранична заштита и спасавање од поплава“, 
на све припаднике ватрогасно спасилачких јединица 
Пријепоље, Прибој и Нова Варош.

ОБУКУ СПРОВЕЛИ  
Вујадин Ковачевић и 

Душко Матијевић

По својим хидрографским, ортографским, геолошким и другим карактеристикама општине Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош обилују могућностима за настанак поплава.

Најчешћи узрочници поплава на територијама ових општина могу бити:
- Поплаве проузроковане јаким кишним падавинама,
- Поплаве проузроковане отапањем снежног покривача, 
- Поплаве проузроковане рекама бујичарима и потоцима,
- Поплаве настале услед подземних вода.

Поплаве на подручјима ових општина најчешће се јављају у 
пролеће, jeсен и зиму када су падавине кише и снега најобилније.

ХИДРОГРаФСКа МРЕЖа И ХИДРОЛОшКЕ 
КаРаКТЕРИСТИКЕ ВОДОТОКОВа

Хидрографска мрежа на подручју ове три општине је веома 
развијена јер су у њима заступљене све категорије водотокова.

С обзиром на карактер земљишта у њима су заступљене у ра-
вничарском делу земљишта углавном реке Лим која протиче чита-
вим својим током кроз територије општина Пријепоље и Прибој кроз 
најнасељеније делове подручја општина и реке Милешевка и Сеља-
шница које протичу кроз насељена подручја општине Пријепоље. 

Брдски водотоци који протичу кроз подручје општине Прије-
поље заступљени су у виду мањих речица и бујичних потока као што 
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су реке (Ратајска, Мијошта нска река, Слатинска река, Зе-
буђа, Љубча, Гостунска, Комаранска река и Сопотница).

Кроз територију општине Прибој протичу реке: 
Увац, Подблаћница, Љутина, Сутјеска, и Кратовска 
река и потоци Грабовачки поток, Јармовац, Годушки 
поток, Мишковац и Бочинац.

Главну хидрографску мрежу општине Нова Ва-
рош представљају реке Увац и Бистрица са својим 
притокама: притоке Увца (Кладничка река, Вршева 
река Тисовача река шупљица, Негбинска река, Ресни-
чка река, Ћоски поток, Доброселачка река, река Гри-
жа, Вељушница, Злошница, Дубоки поток, Вранешки 
поток, Рикача ловнички Поток, Јабучки поток, Брзена 
река), притоке Бистрице (Варошки поток, Власински 
поток, Љешки поток, Златарска река Радовића Врело, 
Црно Врело), Река Рзав (леве притоке, Бела река).

аКУМУЛаЦИЈЕ

На реци Увац израђене су 3 бране са акумулаци-
оним језерима.

Најузводније је језеро Увац чија је брана израђе-
на у месту Растике. Брана је висока 110 м а дужина 
акумулације је око 20 км. Низводно од бране Увац по-
чиње акумулција Кокин Брод дужине око 20 км и ви-
сока је 83 м. Низводно од бране Кокин Брод је Радо-
њско језеро дужине 11 км. Брана је лоцирана код села 
Радојња и висока је око 40 м. 

акумулације ХЕ Потпећ и Радојињска пре д ста вљају 
огромну опасност у случају рушења брана угрозиле би 
велики број становништва и материјална добра.

ПОПЛаВЕ КОЈЕ СУ СЕ ДОГОДИЛЕ 
ОД 2010. ДО 2013 ГОДИНЕ.

Услед обилних падавина кише које су се догодиле 
у Црној Гори од 29.11.2010. до 05.12.2013. године дошло 
је до наглог пораста водостаја реке Лим дуж целог тока 
кроз општине Пријепоље и Прибој.

Водостај реке Лим стално је био у порасту и кре-
тао се у границама од 2.00 м до 3.73 м што је изазвало 
многобројне проблеме становништву које је лоцирано у 
близини реке на територији општине Пријепоље и При-
бој. Због пораста водостаја реке Лим поплављено је 143 
објекта, од чега 30 кућа у насељу МЗ Бродарево, 100 кућа 
у насељу Залуг, 8 у насељу шарампов, 5 у МЗ Ивање, 4 у 
насељу Бањски чамац и 14 објеката у насељу Луке. Попла-
вљене су велике пољопривредне површине обрадивог 
земљишта, порушен мост у Бродареву и дошло је до 
појаве неисправности воде за пиће у МЗ  Бродарево. 

Организацијом, заштитом и спасавањем од 
поплава, у том периоду руководио је штаб за ванре-
дне ситуације који је образован Одлуком о оснивању 
штаба за ВС општине Пријепоље 07.09. 2010. године. 
На предлог штаба председник опшштине донео је 
 Одлуку о проглашењу ванредне ситуације.

штаб за ванредне ситуације општине Пријепоље 
у сарадњи са Одељењм за ВС обавио је све послове ру-
ковођења, координације и рада свих субјеката заштите 
и спасавања који су учествовали у акцијама заштите и 
спасавања. 

Поред штаба за ванредне ситуације у акцијама 
заштите и спасавања учествовали су и припадници 

ватрогасно спасилачких јединица из Пријепоља, При-
боја и Нове Вароши, Ниша, Новог Пазара, Ужица и 
Чачка. У акцијама је укупно учествовало 90 спасила-
ца. штаб за ванредне ситуације ангажовао је преста-
внике дома здравља, хитне медицинске помоћи ОО 
Црве ног крста, Центра за социјални рад, Преседнике 
савета МЗ и друге потребне структуре. 

ангажовањем свих субјеката заштите и спаса-
вања извшено је правовремено евакуисање стано-
вништва (59 лица) тако да није било повређених и на-
страдалих.

Од бујичних поплава на водама другог реда на 
реци Милешевци догодила се поплава 30. октобра 2010. 
године. Услед обилних падавина на подручју општине 
набујале су реке Милешевка и Косаћанка угро зивши 
Манастир Милешева, насеља Непек, мостове на реци 
Милешевци као и објекте електричне енергије и обало-
утврде на уређеном делу реке Милешевке.

Дана 14.03.2013. године услед обилних падави-
на у Црној Гори дошло је до повећања водостаја реке 
Лим који је претио да угрози подручја која стално плаве 
при водо стајима који превазилазе редовну одбрану од 
поплава, када је и у два наврата проглашена редовна 
одбрана од поплава јер је максимални водостај дости-
гао 14.03.2013. године коту 322 цм. Предузимањем пре-
вентивних и оперативних мера одбране од поплава од 
стране штаба за ванредне ситуације и Одељења за ВС у 
Пријепољу при овом водостају спречене су могућности 
настанка већих штета.

ИЗРаДа ОПшТИНСКИХ ОПЕРаТИВНИХ 
ПЛаНОВа За ОДБРаНУ ОД ПОПЛаВа 
За ОПшТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ, ПРИБОЈ 

И НОВа ВаРОш

На основу Закона о водама „Службени гласник 
РС“ број 30 од 2010, Општег плана за одбрану од попла-
ва за период од 2012. до 2018. године, „Службени гласник 
РС“ бр. 23 од 2012. године, и Наредбе о утврђивању Опе-
ративног плана за одбрану од поплава за 2013. годину, 
сачињени су Оперативни планови за одбрану од поплава 
за воде II реда, за општине Пријепоље, Прибој и Нова Ва-
рош, у којима су утврђене обавезе и задаци одго ворних 
субјеката у заштити и спасавању од поплава. 
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Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу

Конституисањем Сектора за 
ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Срби је као јединствене службе за 
заштиту и спасавање становништва 
и материјалних добара у ванредним 
ситуацијама и другим догађајима из 
своје надлежности, конституисано 
је и Одељење за ванредне ситуације 
у Пријепољу, у складу са територи-
јалном организацијом организацио-
них јединица МУП-а Републике 
Срби је, као најмлађа организациона 
це лина Сектора за ванредне ситуаци-
је са задатком заштите и спасавања 
људи и заштите материјалних добара 
на територијама општина Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош.

Седиште Одељења за ванре-
дне ситуације у Пријепољу је на 
адре си Душана Дучића број 1, 31 000 
Пријепоље.
Контакт телефони одељења:

– 033 193 
– 033 712 992 факс 
– 033 712 330 факс 
– 033 712 277 
E- mail: nacelnikovspupp@mup.gov.rs

Начелник Одељења за ва-
нредне ситуације у Пријепољу је 
главни полицијски саветник Горан 
Посркача, дипломирани машински 
инжењер.

Основни задаци Одељења за 
ванредне ситуације у Пријепољу су 
да заштити становништво општи-
на Пријепоље, Прибој и Нова Ва-
рош, њихове животе и имовину у 
случају ванредних ситуација и то 
елеме нтарних непогода као што су 
земљотрес, поплаве, бујице, олујни 
ветрови, јаке кише, атмосферска 
пражњења, град, суше, снежни на-
носи, лавине, одроњавање, клизање 
земљишта, техничке и технолошке 
несреће, пожари, експлозије, хава-
рије, саобраћајни удеси, хаварије на 
електроенергетским постројењима, 
телекомуникационим и информаци-
оним системима, угрожавање жи-
вота и здравља грађана, животиња 
и животне средине услед дејства 
опасних материја и других опасно-
сти, епидемија заразних болести, 
појава штеточина и биљних болести, 
као и друге сличне појаве које могу 
да угрозе животе и здравље људи 

и животиња или изазову последице 
по животну средину или проузрокују 
штету већег обима.

У складу са организацијом 
Сектора за ванредне ситуације 
МУП-а РС и Правилником о систе-
матизацији радних места у МУП-у 
РС, Одељење за ванредне ситу-
ације у Пријепољу састоји се из три 
организационе целине:

– Одсек за превентивну заштиту
– Одсек за управљање ризицима 

и цивилну заштиту
– Ватрогасно спасилачка чета 

Пријепоље
Одсек за превентивну заштиту 

врши инспекцијски надзор над обје-
ктима правних лица на територији 
општина Пријепоље, Прибој и Нова 
Варош, у погледу спровођења мера 
заштите од пожара, експлозија и 
хаварија, врши преглед техничке 
документације за изградњу но-
вих и реконструкцију и адаптацију 
постојећих објеката, у погледу при-
мењености мера заштите од пожа-
ра у техничкој документацији, врши 
преглед ново изграђених, реконстру-
исаних и адаптираних објеката ради 
увида да ли су у овим објектима 
спроведене мере заштите од пожа-
ра, експлозија и хаварија пре двиђене 
пројектном документацијом на коју 
је прибављена претходна сагласност 
овог Одељења, даје сагласност на 
локацију за постављање резервоара 
за запаљиве течности и објеката за 
складиштење експлозивних мате-
рија, врши увид лица места након 
насталих пожара и експлозија и даје 
стручни налаз и мишљење о узро-
ку настанка пожара и експлозије, 
даје одобрење за набавку и превоз 
експло зивних материја и друге по-
слове из своје надлежности.

У Одсеку за превентивну за-
штиту запослени су дипломирани 
инжењери, техничке струке, разли-
читих профила.

Одсек за превентивну за штиту 
у току 2012. године извршио је 115 
редовних и 89 ванредних инспе-
кцијских прегледа. Том приликом је 
прегледано 360 објеката и донето 
251 решење о отклањању уочених 
недостатака којим је наложено 1915 

мера за отклањање уочених недо-
статака. Извршен је 121 контролни 
инспекцијски преглед и том прили-
ком је ко нтролисано 249 објеката. 
Извршена је контрола спроведе-
ности 1197 мера, од којих је било 
извршено 10023. Због не извршења 
мера Прекршајном суду у Пријепољу 
поднето је 18 захтева за покретање 
прекршајног поступка. Због спаљи-
вања биљних остатака на отвореном 
простору у непосредној близини 
шумских комплекса, против лица 
која су противправно вршила спаљи-
вање Прекршајном суду у Пријепољу 
поднето је 10 захтева за покретање 
прекршајног поступка.

Дате су две сагласности на ло-
кацију за складиштење запаљивих 
течности и гасова и експлозивних 
материја, дато је 19 сагла сности на 
техничку документацију за изгра-
дњу објеката и донето 5 решења 
о спроведености мера заштите 
од пожара, експлозија и хаварија 
у изграђеним, реконструисаним и 
адаптираним објектима. Донешено 
је 39 решења о одобрењу набавке 
и употреби експлозивних материја 
и 22 решења о одобрењу превоза 
експлозивних материја.

Извршена су 64 увида места 
догађаја након насталих пожара, 
експлозија и хаварија.

Одсек за управљање ризици-
ма и цивилну заштиту бави се по-
словима организовања и планирања 
послова и задатака из области ци-
вилне заштите на територији општи-
на Пријепоље, Прибој и Нова Ва-
рош, врши инспекцијски надзор над 
правним лицима у циљу контроле 
спровођења мера и задатака циви-
лне заштите предвиђених Законом 
о ванредним ситуацијама, другим 
законима, правилницима и другим 
правним актима којима је регулиса-
на ова област, управља ризицима у 
случају настанка догађаја из надле-
жности Одељења као шо су пожа-
ри, поплаве, земљотреси, клизање 
земљишта, снежне падавине већих 
размера и слично, врши пронала-
жење, обележавање, обезбеђење и 
уништавање неексплодираних убо-
јних средстава и друге послове из 
своје надлежности.
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У оквиру Одсека организован 
је Центар за обавештавање, осма-
трање и узбуњивање у Прибоју који 
је активан 24 часа, а бави се посло-
вима прикупљања информација из 
области цивилне заштите и упра-
вљања ризицима, анализом истих 
и израдом извештаја о насталим 
догађајима.

Одсек за управљање ризицима 
и цивилну заштиту у току 2012. годи-
не учествовао је у отклањању после-
дица изазваних обимним снежним 
падавинама, као и последица изазва-
них поплавом насталом изливањем 
воде из корита реке Лим, формирао 
је специјализоване јединице цивилне 
заштите, обједињавао активности на 
формирању штабова за ванредне си-
туације општина Пријепоље, Прибој 
и Нова Варош, учествовао и припре-
мао активности за седнице штабова 
за ванредне ситуације, извршио 16 
редовних и 2 контролна инспекци-
јска надзора, извршио је 9 пронала-
жења, обележавања и обезбеђења 
нексплодираних убојних средстава у 
сарадњи са специјалистичким тимом 
Сектора за ванредне ситуације у 4 на-
врата узето је учешће у уништавању 
укупно 139 неексплодираних убојних 
средстава.

Ватрогасно спасилачка чета 
Пријепоље састоји се од Ватрогасно 
спасилачког вода Пријепоље, Ватро-
гасно спасилачког Одељења Прибој, 

Ватрогасно спасилачког Одељења 
Нова Варош и Ватрогасно спасила-
чког Одељења Бродарево које је 
у оснивању и очекује се да ускоро 
почне са радом. Ватрогасно спаси-
лачка чета Пријепоље врши гашење 
пожара насталих на територијама 
општина Пријепоље, Прибој и Нова 
Варош, као и отклањање последица 
насталих услед експлозија, хаварија, 
последица проузрокованих земљо-
тресом, поплавом, великим снежним 
падавинама, саобраћајним незгода-
ма, сушама и другим последицама 
чије је отклањање у надлежности 
Одељења за ванредне ситуације.

Ватрогасно спасилачка чета 
поседује ватрогасно спасилачка во-
зила, ватрогасно спасилачку опрему, 
средства и уређаје минимално по-
требне за интервенције из своје на-
длежности и кадровски и стручно је 
оспособљена за обављење послова 
из своје надлежности.

Ватрогасно спасилачка чета 
Пријепоље у току 2012. године уче-
ство вала је на укупно 527 интерве-
нција из своје надлежности, од чега 
358 гашења пожара, 1 техничка ин-
тервенција, 8 техничких интерве-
нција у саобраћају, 15 дежурстава, 
14 црпљења воде, 127 осталих инте-
рвенција и реаговала у случајевима 
4 лажне дојаве.

У свим интервенцијама ватро-
гасна возила ангажована су 689 

пута. При интервенцијама учествова-
ло се са 1570 ватрогасаца спасиоца и 
коришћене су ватрогасне пумпе 14 
пута. Приликом инте рвенција утро-
шено је 1317 метара кубних воде, 258 
килограма праха за гашење пожара и 
30 килограма угљендио ксида. Током 
интервенција није било повређених 
припадника Ватрогасно спасилачке 
чете. У насталим догађајима у који-
ма је учествовала чета погинуло је 9 
лица, а 23 лица су повређена. Одржа-
но је 36 вежби у кругу јединице и 6 
јавно показних вежби. Урађене су 
24 нове операти вне карте гашења 
пожара на обје ктима на територији 
надлежности, као и ажурирање свих 
урађених оперативних карата га-
шења пожара.

Опште стање заштите и спаса-
вања на територији Одeљења за ва-
нредне ситуације у Пријепољу може 
се сматрати задовољавајућим, с 
обзи ром на општу организацију 
заштите и спасавања, предузимање 
преве нтивних мера заштите и спа-
савања и стручну оспособљеност 
за рад лица која се баве пословима 
заштите и спасавања.

Превентивно, а ради квалитетног и благовре-
меног реаговања у случају појаве поплава, снијежних 
падавина, јаких вјетрова и других екстремних метео-
ролошких појава, Директорат за ванредне ситуације 
Министарства унутрашњих послова Црне Горе спро-
вео је сљедеће активности током 2012–2013. године:
•	 Израда општинских планова за заштиту и 

спасавање од поплава за 12 општина које су 
биле погођене поплавама у 2010. години, и то: 
Подгорица (градске општине Голубовци и Тузи), 
Улцињ, Бар, Цетиње, Никшић, Даниловград, 
Бијело Поље, Беране, Плав, андријевица, 
Колашин и Мојковац. Саставни дио наведених 
планова су и Процјене угрожености од 
поплава за поменуте општине које су урађене 
по европским стандардима и усаглашене 
са директивама ЕУ о поплавама (Директиве 
2000/60/ЕЦ и 2007/60/ЕЦ). Такође, одржана је 
обука 41 службеника Директората за ванредне 

ситуације и припадника општинских служби 
заштите за рад и коришћење програма Quan-
tum GIS (Географски информациони систем), 
и израђене су мапе угрожених подручја за 12 
општина уз коришћење поменутог ГИС програма. 
Мапе омогућавају да се дигитално прати 
стање на угроженим подручјима зависно од 
временских услова-падавина. Снимљени су сви 
објекти на угроженим подручјима, са подацима 
о броју домаћинстава, члановима домаћинстава 
са категоријама (одрасли, дјеца, болесни 
итд), подацима о сточном фонду и осталим 
релевантним информацијама, а ради ефикасније 
и безбједније евентуалне евакуације.

•	 У сарадњи са амбасадом Словачке у Црној Гори 
реализован је пројекат FLOODEFENCE који је 
имао за циљ донацију и обуку за коришћење 
најсавременијих мобилних брана за заштиту од 
поплава. Овим пројектом Црна Гора је добила 
донацију од 250 метара мобилних брана за 

Осврт на зиму 2013.  
у Црној Гори
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заштиту од поплава. Мобилне бране за заштиту 
од поплава додијељене су службама заштите и 
спашавања општина Мојковац, Даниловград и 
Никшић. Такође, експертски тим из Словачке 
извршио је обуку 15 припадника поменутих 
служби и пет службеника Директората за 
ванредне ситуације за коришћење мобилних 
брана за заштиту од поплава.

•	 Извршена је набавка и испорука зимске 
механизације-сњегочистача (трактори са 
додатном опремом за чишћење снијега) 
и моторних санки из Руске Федерације. 
Директорат за ванредне ситуације је учествовао 
у расподјели зимске механизације, по сљедећем 
распореду:

- 15 моторних санки општинама и институцијама 
Колашин, Мојковац, Бијело Поље, Пљевља, Жа-
бљак, Никшић, Плужине, шавник, Беране, Ро-
жаје, андријевица, Плав, Цетиње, Гоској служби 
спашавања и Директорату за ванредне ситуације 
и

- 13 трактора сњегочистача општинама андри-
јевица, Беране, Плав, Мојковац, Колашин, 
Пљевља, Плужине, Жабљак, шавник, Никшић, 
Цетиње, Бијело Поље и Рожаје.

•	 Национални тим за спасавање од поплава кога 
чине 24 припадника, и то: 14 спасилаца, 2 члана 
медицинске екипе, 1 представник Савеза радио-
аматера, 2 представника Црвеног крста и 5 лица 
која чине менаџмент тима из Директората за ва-
нредне ситуације био је у стању приправности.

Током зиме 2012–2013. године, у пар наврата, 
Директорат за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Црне Горе, преко свог опера-
тивно-комуникационог центра–112, добијао је упо-
зорења о наступајућим неповољним временским 
приликама од Завода за хидрометеорологију и се-
измологију Црне Горе.

Као директна посљедица метеоролошких ситу-
ација, током зимског периода, појавили су се проблеми 
на бујичним токовима усљед обимних падавина; про-
блеми са одронима на саобраћајницама, које се пружају 
дуж планинских косина; проблеми са клизи штима на 
већ познато рањивим мјестима и на мјести ма гдје је до-
шло до нарушавања природне повезаности тла усљед 
одређених грађевинских захвата. Наведене појаве иза-
зивале су мање сметње у сектору саобраћаја, сектору 
производње и преносу електричне енергије, сектору 
поморских активности дуж обале, у сектору телеко-
муникација на уређајима (репетитори, базне станице 
и сл.) који се налазе на истуреним мјестима-брдима и 
планинама. То се прије свега односило на хидролошку 
ситуацију на хидролошком систему Зета (и никшићке 
акумулације), Морача, Скадарско језеро и Бојана.

Најозбиљнија ситуација са аспекта угрожености 
од поплава била је у Цетињу и Подгорици и односи се 
на приобални дио Скадарског језера, као и у Данило-
вграду и Никшићу.

Такође, због обилне кише током марта 2013. годи-
не, дошло је до изливања ријеке Бистрице и притока, што 
је изазвало плављење кућа и пољопривре дног земљишта 

на територији општине Бијело Поље, у мјестима: Црнча, 
Затон, Ракоње, Медановићи, Бабића Бријег и Недакуси, 
као и до појаве одрона у селу Црнчи.

Надлежни државни органи су у зависности од 
потребе, у протеклом зимском периоду координира-
ли радом општинских служби за заштиту и спасавање, 
као и са представницима ЕПЦГ, по питању стања аку-
мулација Слано, Крупац и Вртац.

Директорат за ванредне ситуације за потребе 
општине Бар послао је на употребу двије пумпе за 
испумпавање воде. Такође, размјењиване су и инфо-
рмације са оперативно-комуникационим центром–112 
Босне и Херцеговине у вези са стањем акумулација на 
ХЕ Мратиње, као и са Службом за ванредне ситуације 
Републике албаније у циљу дефинисања стања на три 
ХЕ на ријеци Дрим.

Локалне службе су, са расположивим капаците-
тима, реализовале оперативне активности на терену 
које су се односиле на:

- црпљење воде из поплављених објеката,
- евакуацију материјалних добара,
- припрему техничких средстава и опреме по-

требних за интервенције,
- регулисање саобраћаја на локалним путевима,
- координирање активностима на локалном ни-

воу итд.
Такође, на државном нивоу, реализовале су се 

активности које су се односиле на:
- помоћ у раду општинских тимова за управљање 

у ванредним ситуацијама,
- координирање рада локалних служби и држа-

вних органа,
- пружање помоћи општинама уз ангажовање 

људских и материјалних ресурса,
- регулисање саобраћаја на магистралним путеви-

ма итд.
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У оквиру пројекта „Прекогранична заштита и 
спасавање од поплава“, од 27. до 30. маја 2013. реализо-
вана је општа и специјалистичка обука спасилаца из 
општинских служби заштите и спашавања из општина 
Никшић, Беране, Пљевља, Пријепоље, Прибој и Нова 
Варош на тему Спасавање на брзим водама и у случају 
поплава. активност су организовали ФОРС Монтенегро 
и Директорат за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Црне Горе, уз подршку општинских 
служби заштите и спашавања и партнера из Србије, 
Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије.

Обуку су изводили припадници Хрватске горске 
службе спашавања, који су овлашћени за извођење обуке 
спашавања на брзим водама и у случају поплава по међу-
народно признатом систему Rescue 3, који се од 1979. 
године спроводи у 60 земаља широм свијета. Rescue 3 
је једна од водећих институција која организује и изво-
ди обуке спашавања у свијету, а Хрватска горска служба 
спашавања, која постоји од 1950. године, је изабрана за 
извођење овог тренинга на основу вишегодишњег иску-
ства и у многобројним акцијама спашавања и обучавању 
осталих спасилаца, како из Хрватске, тако и читавог ре-
гиона. Као још један доказ успјешног извођења обука по 
систему Rescue 3, током априла 2013. је, на међународној 
конференцији Rescue 3 инструктора и провајдера у Карди-
фу, ова служба добила и награду за најбољег свјетског 
независног тренинг провајдера Rescue 3 програма.

Обуке у трајању од 4 дана је прошло 45 спаси-
лаца, и то 40 припадника општинских служби заштите 
и спашавања, и 5 припадника Директората за ванредне 
ситуације и Сектора за ванредне ситуације из Црне Горе 
и Србије, који ће руководити тимовима за спасавање. 
Укупно су 43 спасиоца добила међународно признате 
сертификате за спасавање на брзим водама и у случају 
поплава, по оцјени самих инструктора.

Учесници су током четвородневне обуке која 
се састојала из теоретског и практичног дијела учили 
о стандардима спашавања на води, приоритетима и 
фазама спашавања, комуникацији, апсолутним пра-
вилима у спашавању у поплавама и на брзим водама, 
техничким средствима и опреми неопходној за спа-
савање на брзим водама и у случају поплава, техни-
кама пливања за спасавање, указивању прве помоћи 
угроженим лицима, техникама спашавања из возила, 
узроцима настанка и врстама поплава, као и осталим 
темама везаним за превентивне, оперативне и мјере 
ублажавања посљедица поплава. Током практичног 
дијела обуке, сваки полазник је имао прилику да при-
мијени стечено знање и унаприједи вјештине спаша-
вања на брзим водама и у случају поплава. Практи чна 
обука се изводила на ријекама Лим и Бистрица, чији су 
нивои и остале карактеристике полазницима омогући-
ли реалне услове са којима ће се суочавати приликом 
ситуација стварног спашавања.

По завршетку обуке, полазници су имали прилику 
да стечена знања и вјештине примијене и на прекограни-
чној показној вјежби која је одржана 31. маја 2013, такође 
у Беранама. Вјежба је организована од стране Директо-
рата за ванредне ситуације Министа рства унутрашњих 
послова Црне Горе, Сектора за ванре дне ситуације Ми-
нистарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Хрва тске горске службе спашавања, општинских служби 
заштите и спашавања и ФОРС Монтенегра. У вјежби су 
учествовали сви спасиоци који су прошли четвородневну 
обуку за спасавање на брзим водама и у случају поплава.

Вјежба је одржана по унапријед припремљеном 
сценарију на ријеци Лим код градског моста „Нико Стру-
гар“ и састојала се од двије радне тачке током којих су 
демонстриране технике спашавања на брзим водама 
или поплавама угрожених подручја, укључујући спаса-
вање пливањем, технике стабилизације возила, као и 
вјештине извлачења повријеђеног уз помоћ рафтерског 
чамца, технике навођења чамца помоћу ужади, збриња-
вање и извлачење повријеђеног лица уз помоћ технике 
„траверза“, као и претрага терена у циљу проналажења 
још једног унесрећеног лица. Вјежба је изазвала велику 
пажњу грађана Берана, који су по први пут имали прили-
ку да на Лиму посматрају један овакав догађај.

Тренинг и вјежба ће допринијети како бољој 
припремљености припадника служби заштите и спаша-
вања, тако и унапређењу међусобних односа, што је јако 
битно ако узмемо у обзир да се све земље у региону су-
очавају са сличним проблемима када су у питању приро-
дне непогоде и катастрофе, те да те појаве не познају 
границе и да овакве заједничке активности на најбољи 
начин доприносе бољој сарадњи и бољем дјеловању у 
ванредним ситуацијама. Након завршене обуке, при-
падници служби заштите и спашавања из три општине 
у Црној Гори су за своје колеге организовали посебно 
припремљене радионице како би им пренијели бар дио 
стечених знања и вјештина.

Јачање капацитета за 
спасавање на брзим водама и у случају поплава
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Адреса: Миљана Вукова бб 
Тел: +382 51 234 561 
Фаx: +382 51 233 357 
E-mail: sluzbazastite@t-com.me 
Командир: Ђорђије Вељић

Надлежност Службе заштите: 

•	 пружање помоћи угроженом и настрадалом 
становништву;

•	 гашење пожара и спасавање приликом пожара;
•	 спасавање из рушевина, земљаних клизишта и 

снијежних лавина;
•	 спасавање приликом поплава и других време-

нских непогода и еколошких и других несрећа 
на мору, ријекама и језерима;

•	 спасавање у планинама;
•	 спасавање у јамама;
•	 спасавање приликом саобраћајних несрећа;
•	 спасавање приликом удеса и незгода у циви-

лном ваздухопловству;
•	 спасавање приликом рударских несрећа.

Служба заштите је тренутно смјештена у нефу кционалном објекту који не задовољава услове како за 
смјештај возила и ватрогасне опреме, тако и за боравак ватрогасаца-спасилаца. Почетком јула 2010. године, 
Општина Беране конкурисала је са пројектом „Унапређење капацитета Службе заштите и спашавања”, код Евро-
пске уније. Пројекат је први који је одобрен Општини Беране из средстава Европске уније. Његова укупна врије-
дност је 636.321,13 ЕУР од чега Делегација Европске уније финансира 74,5 % док је Општина Беране, као партнер, 
обезбиједила локацију и урадила пројектну документацију.

Радови су почели 29. марта 2012. године и требало би да буду завршени до краја јула 2013. године.
Нова адреса Службе заштите ће бити у ул. Слободе и мира бб.
Служба заштите у свом саставу има 30 ватрогасца – спасилаца који раде у 4 смјене, а дежурство је 24 часа.

Служба заштите општине Беране
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ТЕХНИЧКа ОПРЕМЉЕНОСТ СЛУЖБЕ ЗашТИТЕ

Опремљеност Службе заштите је знатно побољшана добијањем три нова специјална возила са компле-
тном опремом и средствима, што са постојећим старим возилима и опремом чини значајан потенцијал Службе 
заштите и спашавања и то:

1. Унимог 500 (ВП4000/300) – нов–1ком
2. Унимог 5000 (техничко) – нов – 1ком
3. ацтрос (ВП7000/500) – нов – 1ком
4. аутоцистерна ФаП–13(В7500) – стар 31 годину – 1ком
5. Навално возило Застава 8010 (ВП2000/200) стара 27 година – 1ком
6. Специјално возило Денис (В 2000) – старо 24 године – 1ком
7. Там 125 (В3000) – стар 24 године – 1ком
8. Теренско – командно возило „Лада-Нива” – стара 3 године – 1ком
9. Пинцгауер теренско возило старо 32 године – 1ком
10. Там 150 стар 30 година – 1ком
11. Моторне санке за снијег Тајга – нове – 1ком

ПРЕГЛЕД ИНТЕРВЕНЦИЈа У 2012. ГОДИНИ

Врста интервенције Бр. интервенција

Пожари у затвореном 
простору

Стамбени објекти 38
Помоћни објекти 6
Пословни и индустријски објекти 7

Пожари на отвореном 
простору

шумски 92
Ниско растиње и средњогорица 71
Сијена 8
Контејнери – депоније 396

Пожари на моторним 
возилима

ПМВ 8
ТМВ 1
У жељезничком саобраћају

Пожари на електро 
инсталацијама и уређајима

Далеководи – електрични стубови 2
Трафостанице 1

Интервенције на путевима Саобраћајни удеси – извлачење повријеђених 5
Рашчишћавање и прање пута након удеса 1
Претраживање терена у потрази за несталим 
лицима 1

акције спашавања приликом 
природних и техничко-
технолошких несрећа

Пожар 
Поплава 6
Рушевина
Клизишта – Одрони 
Спашавања у планинама 7
Хемијски акцидент

Услуге – достава воде Грађанима 121
Предузећима и установама 229

Дежурства приликом јавних 
окупљања

Спортске и културне манифестације 3
Остало

Техничке интервенције Техничка подршка приликом акција спашавања 51

Дежурства приликом 
уклањања бесправно 
подигнутих објеката по 
позиву надлежних служби

2

Остало Лажне дојаве грађана, позив за контролисано 
паљење, пуњење горива... 123

Укупно: 1179
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СЕРВИС За ПУЊЕЊЕ ПП аПаРаТа

Служба заштите у свом саставу има и сервис за пуњење и контролу ПП апарата свих врста тј. са прахом, 
угље нди оксидом и азотом.

Радионице у
основним школама у Црној Гори

У оквиру пројекта „Прекогранична заштита и спасавање од поплава“, током марта 2013. реализована је 
активност едукације ученика основних школа на тему заштите од природних непогода, са акцентом на заштиту 
од поплава. активност су организовали ФОРС Монтенегро и Директорат за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Црне Горе, уз подршку општинских служби заштите и спашавања и школа укључених у 
ову пројектну активност. За реализацију едукације ученика основних школа је претходно добијена сагласност 
од Министарства просвјете и Завода за школство.

Укупно 1773 дјеце, ученика VI и VII разреда из десет основних школа из општина Никшић, Беране и Пљевља 
су кроз посебно осмишљена предавања имала прилику да сазнају више информација о природним непогода-
ма уопште, ризицима и узроцима настанка поплава, опасностима које доносе, као и о упутствима реаговања 
прије, током и након поплава. Дјеца су такође имала прилику да чују више о систему заштите и спашавања у 
Црној Гори, раду Директората за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Црне Горе и општи-
нским службама заштите и спашавања.

Едукацију су у Никшићу, Беранама и Пљевљима спроводила стручна лица из Директората за ванредне 
ситуације и општинске службе заштите и спашавања, а укупно је организовано 39 предавања.

Рад са ученицима основних школа у циљу подизања нивоа свијести о природним непогодама ће бити 
настављен кроз организацију литерарног такмичења на тему заштите и спашавања од поплава.

СаДРЖаЈ

1. Уводна реч
2. Презентација пројекта „Прекогранична заштита и спасавање од поплава“ 

и едукација ученика основних школа у вези заштите и спасавања од поплава
3. Радионице – обука припадника Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу, 

Прибоју и Новој Вароши за спасавање на брзим водама и у случају поплава
4. Ризици од поплава и узроци настајања поплава у општинама Пријепоље,  

Прибој и Нова Варош
5. Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу
6. Осврт на зиму 2013. у Црној Гори
7. Јачање капацитета за спасавање на брзим водама и у случају поплава
8. Служба заштите општине Беране
9. Радионице у основним школама у Црној Гори



БИЛТЕН БР. 2

Заштита и
спасавање

Овај билтен је урађен уз подршку Европске уније. Садржај билтена искључива је одговорност
Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектора за ванредне ситуације, Министарства
унутрашњих пословаЦрне Горе – Директората за ванредне ситуације иФондације за развој сјевераЦрне
Горе –ФОРСМонтенегро, и ни на који начин се неможе сматратидаодражава гледиштаЕвропске уније.

Министарство унутрашњих послова Црне Горе -
Директорат за ванредне ситуације

Тел: +382 20 481 801
Адреса: Илије Пламенца бб

81000 Подгорица

Министарство унутрашњих послова Републике
Србије - Сектор за ванредне ситуације

Projekat finansira EU

Служба заштите и спашавања општине
Беране

Тел: +382 51-234 561 и 051-123
Адреса: Миљана Вукова бб,

84300 Беране

Служба заштите и спашавања општине
Никшић

Тел: +382 40 -220 041 и 040-123
Адреса: Стојана Ковачевића,

81400 Никшић

Служба заштите и спашавања општине
Пљевља

Тел: +382 52 -300-085 и 052-123,
Адреса: ул. Народне Револуције бб

84210 Пљевља


