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Београд, 28. мај 2012.

ГОДИНА СХХХI
Цена овог броја је 295,00 динара
Годишња претплата је 9.180,00 динара

271.
На основу члана 18. Закона о Војсци Србије и
тач. 123. до 125. Правила службе Војске Србије (ВК
ПРС број 2-2 од 3. априла 2012. године), министар
одбране доноси

Упутство је намењено командама, јединицама, установама и организационим јединицама Министарства
одбране и Војске Србије (у даљем тексту: командама),
посебно дежурним и оперативним органима који непосредно извршавају задатке из ове области.

УПУТСТВО

I. ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ

О КЛАСИФИКОВАЊУ, ИЗВЕШТАВАЊУ,
ЕВИДЕНЦИЈИ И АНАЛИЗИ ВАНРЕДНИХ
ДОГАЂАЈА И ДОГАЂАЈА У МИНИСТАРСТВУ
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

1. Ванредни догађај у Министарству одбране и Војсци Србије јесте сваки неочекивани догађај настао за
време планираних односно наређених активности, који
за последицу има довођење у опасност живота и здравља људи, нестанак или уништење борбених средстава, наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава, до кога је дошло случајном или намерном применом радњи и поступака, непредузимањем одговарајућих мера или вишом силом.
Под ванредним догађајем подразумева се и свака
насилна смрт припадника Министарства одбране и
Војске Србије без обзира на место и време настанка.
2. У односу на одговорност, ванредни догађаји се
деле на ванредне догађаје у одговорности војне организације и ванредне догађаје без одговорности војне
организације.
Ванредни догађаји у одговорности војне организације су они који настају због пропуста командовања
у: организацији рада и службе, контролама, неусаглашености наређења са прописима и наређењима виших
команди, неспровођењу мера заштите људи, имовине
и животне средине, злоупотреби положаја и овлашћења и осталих пропуста органа командовања.
Ванредни догађаји без одговорности војне организације су они који су настали као последица самовоље и недисциплине појединаца и узрока који су ван
утицаја војне организације.
3. Врсте ванредних догађаја јесу:
(1) смрт припадника Министарства одбране и
Војске Србије;
(2) покушаји убиства и самоубиства;
(3) удеси ваздухоплова, борбених возила и пловних објеката;
(4) експлозије, пожари, техничко-технолошке несреће и хаварије у војним објектима;
(5) оружани напад на припаднике и објекте Министарства одбране и Војске Србије;

које ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном војном листу“.
Овим упутством ставља се ван снаге Упутство о
извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије (инт.
број 72-60 од 5. децембра 2006. године).
Р.в.п. бр. 15
15. маја 2012. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

УПУТСТВО
О КЛАСИФИКОВАЊУ, ИЗВЕШТАВАЊУ,
ЕВИДЕНЦИЈИ И АНАЛИЗИ ВАНРЕДНИХ
ДОГАЂАЈА И ДОГАЂАЈА У МИНИСТАРСТВУ
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Упутство о класификовању, извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја и догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту:
Упутство о ванредним догађајима) заснива се на одредбама тач. 123. до 125. Правила службе Војске Србије и досадашњим стеченим искуствима у извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја и догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије.
Циљ упутства је да се на једнообразан и свеобухватан начин регулишу питања из области класификовања, извештавања, евиденције, праћења и анализе
ванредних догађаја и догађаја према нивоима командовања.
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(6) крађа или нестанак наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава и докумената степенованих
степеном тајности „државна тајна“;
(7) бекство припадника Министарства одбране и
Војске Србије из јединице са наоружањем;
(8) догађаји у којима је дошло до повређивања
већег броја лица;
(9) догађаји који нарушавају углед припадника Министарства одбране и Војске Србије или могу узнемирити јавност.
4. У случају настанка ванредног догађаја, команда јединице је дужна да предузме мере из своје надлежности за отклањање последица ванредног догађаја и извести претпостављену команду.
1. Извештавање о ванредном догађају
5. Циљ извештавања је да се органи командовања
на свим нивоима на најбржи начин упознају са ванредним догађајем ради предузимања мера за: отклањање последица, утврђивања узрока и пропуста у систему командовања и предузимања мера против лица
која су одговорна за настанак ванредног догађаја.
6. Припадници Министарства одбране и Војске Србије у случају настанка ванредног догађаја дужни су да:
(1) укажу прву помоћ повређеним и унесрећеним
лицима;
(2) не нарушавају и сачувају трагове и отиске на
месту догађаја значајне за истрагу до доласка надлежних органа;
(3) известе претпостављеног или надлежног.
Извештавање и израда извештаја линијом
дежурства о ванредном догађају
7. Органи унутрашње службе у случају настанка
ванредног догађаја дужни су да:
(1) предузму мере за пружање помоћи повређеним и унесрећеним лицима;
(2) предузму мере за обезбеђење места догађаја и
чување трагова и отисака значајних за истрагу;
(3) известе претпостављеног или надлежног;
(4) линијом дежурства одмах известе претпостављену команду;
(5) предузму мере за отклањање последица насталог ванредног догађаја;
(6) по потреби, контактирају и траже ангажовање
територијално надлежне јединице Војне полиције, здравствених и других специјализованих установа и другу неопходну помоћ;
(7) након доласка претпостављеног на место ванредног догађаја упознају га са предузетим мерама и
даље поступају по његовом наређењу.
8. Одмах након предузимања мера за пружање
помоћи повређеним и унесрећеним лицима и обезбеђења места догађаја, органи унутрашње службе изве-
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штавају претпостављеног у линији оперативног дежурства, преко средстава телекомуникационе и информатичке подршке.
Након утврђивања нових чињеница о ванредном догађају, одмах се извештава оперативни дежурни тим
(оперативни дежурни).
9. Садржај писаног извештаја линијом дежурства
о ванредном догађају дат је у Прилогу 2 (Образац
број 1, а пример на Обрасцу број 2) овог упутства.
10. Писани извештај израђује оперативни дежурни
тим (оперативни дежурни или дежурни) и доставља
га претпостављеном у линији оперативног дежурства
најкасније 12 часова од сазнања за ванредни догађај
(батаљон до 8 часова, бригада до 10 часова, а достављање извештаја Оперативном дежурном тиму система одбране до 12 часова).
Израда извештаја команданта
о ванредном догађају
11. Садржај извештаја команданта јединице, начелника, директора, управника установе, сектора и
агенција (у даљем тексту: команданта јединице) о
ванредном догађају дат је у Прилогу 2 (на Обрасцу
број 3) овог упутства.
У образац уносе се сви познати подаци, укључујући и процењени износ причињене материјалне штете у динарима уколико је настала.
12. Извештај команданта израђује се као и извештај
линијом дежурства. На основу прибављених чињеница
одређује се одговорност за ванредни догађај, наглашава се да ли је одговорна војна организација и ко је
одговоран, које су мере предузете, као и предлог мера у
надлежности претпостављене команде.
13. Степен одговорности војне организације за
настанак ванредног догађаја утврђује командант јединице у којој је ванредни догађај настао или претпостављени, на предлог комисије коју је образовао.
Образовање комисије ради сагледавања околности
настанка ванредног догађаја
14. Ради потпунијег сагледавања околности, тачног утврђивања узрока и степена одговорности за настали ванредни догађај, командант јединице образује
комисију. Комисија се ангажује на прикупљању чињеница о околностима настанка ванредног догађаја
посебно на сагледавању постојања одговорности војне организације. Команда у којој је ванредни догађај
настао дужна је да комисији пружи помоћ ради што
објективнијег сагледавања узрока настанка ванредног догађаја. Образовање, рад и извештавање комисије за испитивање удеса ваздухоплова врши се у
складу са Упутством за спречавање и испитивање ваздухопловних удеса.
Командант јединице ранга бригаде образује комисију за сваки ванредни догађај.
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15. Начелници (директори, управници) организационих целина Министарства одбране, организационих јединица Генералштаба Војске Србије и команданти команди оперативног нивоа и Гарде образују
комисију за ванредни догађај према сопственој процени.

Поступак у вези са ванредним догађајем окончан
је након предузимања свих прописаних мера из надлежности Министарства одбране и Војске Србије, а
после извештаја команданта и извршене анализе на одређеном нивоу командовања.
Извештаји о ванредном догађају чувају се трајно.

16. Начелник Генералштаба Војске Србије образује комисију за све ванредне догађаје у којима је дошло до насилне смрти припадника Војске Србије, а
за остале према сопственој одлуци.

2. Евиденција ванредних догађаја

17. Министар одбране образује комисију за ванредне догађаје настале у Министарству одбране и Војсци Србије према сопственој одлуци.
18. Уколико су образоване две комисије или више
комисија за исти ванредни догађај, међусобно размењују сазнања и прикупљене податке, а комисија нижа
по рангу може прекинути са радом по одлуци лица
које је комисију образовало.
19. После утврђивања чињеничног стања, комисија сачињава извештај о околностима, узроку, учесницима, одговорности војне организације и другим
прикупљеним подацима, са закључцима и предлогом
за предузимање хитних и других мера.
Комисија доставља извештај лицу које је образовало комисију и обавештава команданта јединице у
којој је настао ванредни догађај (ако је комисију образовао претпостављени). Када за настали ванредни догађај комисију образује и претпостављени, њене оцене и закључци сматрају се коначним.
Извештај комисије са предлогом мера је саставни
део извештаја команданта јединице о насталом ванредном догађају.
20. У случајевима да истражни поступак води
надлежни државни истражни органи, право информисања јавности о околностима, узроцима и одговорности
за настали ванредни догађај у Министарству одбране
и Војсци Србије је у њиховој надлежности.
21. Од тренутка сазнања за ванредни догађај, извештај команданта доставља се претпостављеном у
прописаним временским роковима, и то:
(1) до 24 часа – начелницима организационих целина Министарства одбране, организационих јединица Генералштаба Војске Србије, командантима команди оперативног нивоа и Гарди;
(2) до 48 часова – Оперативном центру система
одбране.
22. У случају да се ванредни догађај преименује
у догађај израђује се и доставља извештај команданта у којем се назначују промене, а у прилогу се достављају закључци комисије, мишљења надлежних стручних органа и други показатељи који поткрепљују наведено преименовање.
23. Командант у чијој јединици је настао ванредни догађај обавезан је да прати и прикупља податке о
предузетим мерама надлежних органа Министарства
одбране и Војске Србије.

24. Евиденција ванредних догађаја води се ради
прикупљања података о врсти, учесницима, времену,
месту, околностима, узроцима, одговорности, последицама и предузетим мерама, ради формирања базе
података која се користи у даљем раду на предузимању превентивних мера.
25. Евиденција ванредних догађаја обухвата евидентирање и уношење свих података из извештаја линијом дежурства и команданта о ванредном догађају
у прописане прегледе за евиденцију.
Евиденција се води ручно у табеларним прегледима за евиденцију и анализу ванредних догађаја датих у Прилогу 3. овог упутства, а у командама самостални батаљон и вишим командама у програмском
пакету „Ванредни догађаји“.
26. Циљ евиденције јесте да се добијени подаци
из извештаја обраде, систематизују и да омогуће квалитетну анализу, на основу које ће органи командовања правовремено предузимати одговарајуће мере
за отклањање узрока настајања ванредних догађаја.
27. Евиденцију ванредних догађаја воде: оперативни органи организационих целина – у Министарству одбране; оперативни центри – у командама оперативног нивоа; органи за оперативне послове – у
осталим саставима и Оперативни центар система одбране – у Генералштабу Војске Србије који води базу
свих података о ванредним догађајима у Министарству одбране и Војсци Србије.
3. Анализа ванредних догађаја
28. Анализа ванредних догађаја врши се ради сагледавања чињеница, узрока и околности које су довеле до њиховог настанка, последица на живот и рад
појединца и јединице, мера које треба одмах предузети ради отклањања насталих последица и узрока настајања ванредних догађаја, а тиме и смањења последица, уз потребне поуке.
Сви нивои командовања и руковођења дужни су
да анализирају ванредне догађаје и да предузимају мере за превенцију настанка ванредног догађаја.
29. Анализе ванредних догађаја могу бити редовне и ванредне.
Редовне анализе врше се месечно, шестомесечно
и годишње, а ванредне – по потреби.
30. Редовне анализе ванредних догађаја врше се:
(1) месечно – у јединицама до нивоа батаљона и
истог ранга;
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(2) шестомесечно и годишње – у јединицама
нивоа бригаде и истог ранга;
(3) шестомесечно и годишње – у организационим јединицама Генералштаба Војске Србије, командама оперативног нивоа и Гарди и у саставима који не
врше послове из делокруга Министарства одбране али
су организационо и функционално везани за Министарство одбране;
(4) годишње – на нивоу Војске Србије (система
одбране).
Годишњу анализу ванредних догађаја за Војску
Србије (систем одбране) врши Здружена оперативна
команда, на основу годишњих анализа добијених од
организационих целина Министарства одбране, организационих јединица Генералштаба Војске Србије, команди оперативног нивоа и Гарде.
Статистичке прегледе израђује Оперативни центар
система одбране.
31. При анализи ванредних догађаја користе се табеларни прегледи за евиденцију и анализу ванредних
догађаја. После сваке анализе доставља се извештај
претпостављеној команди, а наређење или информација – потчињеним јединицама.
32. Ванредне анализе, по потреби, обављају се и
по одлуци надлежног старешине за појединачне и карактеристичне ванредне догађаје или у случају повећања њиховог броја у јединици.
33. Анализом треба извући поуке и закључке на
основу којих се предузимају превентивне мере за отклањање узрока ванредних догађаја, са тежиштем на
ванредним догађајима у одговорности војне организације.
34. Анализама обухватити и окончање поступка
ванредних догађаја који су настали у претходном периоду, а за чије је решавање било неопходно дуже време.
35. Анализа се обавља на основу прегледа датих
у Прилогу 5. овог упутства.
36. Анализе ванредних догађаја реализују се:
(1) месечне – до 10. у месецу за претходни месец;
(2) шестомесечне – до 30. јула;
(3) годишње – до 20. јануара у командама оперативног нивоа и Гарди и у формацијама које не врше
послове из делокруга Министарства одбране, али су организационо и функционално везане за Министарство
одбране и у организационим јединицама Генералштаба Војске Србије и до 15. фебруара на нивоу Војске Србије (система одбране).
37. Извештај о анализи ванредних догађаја доставља се претпостављеној команди најкасније пет дана
након извршене анализе и, начелно, садржи:
(1) број ванредних догађаја (укупно и по организационим целинама);
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(2) број ванредних догађаја у одговорности војне
организације (укупно и по организационим целинама);
(3) врсте ванредних догађаја (укупно по врстама),
а у прилогу хронолошки приказ ванредних догађаја
(датум, јединица, врста и кратак опис ванредног догађаја);
(4) лица учесници у ванредним догађајима;
(5) време настанка ванредних догађаја;
(6) број ванредних догађаја по месецима;
(7) место настанка ванредних догађаја;
(8) околности настанка ванредних догађаја;
(9) узроке настанка ванредних догађаја;
(10) последице ванредних догађаја по људе и ствари;
(11) предузете мере;
(12) окончање поступка;
(13) закључак;
(14) предлог мера.
II. ДОГАЂАЈИ
38. Догађај је сваки неочекивани догађај који је
настао за време планираних односно наређених активности или се десио ван службе и ван јединице у
коме су учесници припадници Министарства одбране
или Војске Србије, а за последицу може имати или
има довођење у опасност живот и здрављe људи или
наношење штете на имовини Министарства одбране
и Војске Србије.
39. У односу на одговорност, догађаји се деле на
догађаје у одговорности војне организације и догађаје без одговорности војне организације.
40. Догађаји у одговорности војне организације
су они који настају због пропуста командовања у: организацији рада и служби, контролама, неусаглашености наређења са прописима и наређењима виших
команди, неспровођењу мера заштите људи, имовине
и животне средине, злоупотреби положаја и овлашћења, као и у осталим пропустима органа командовања.
41. Догађаји без одговорности војне организације
су они који су настали као последица самовоље и недисциплине појединаца и узрока који су ван утицаја
војне организације.
42. Врсте догађаја јесу:
(1) природни смртни случајеви (без обзира на место настанка) и смртни случајеви (осим насилних
смртних случајева) који су настали ван службе, у слободном времену и приватном животу припадника Министарства одбране и Војске Србије;
(2) покушаји убиства и самоубиства (ван службе)
припадника Министарства одбране и Војске Србије;
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(3) догађаји у којима је дошло до тешких телесних повреда, групних тровања или групних обољења припадника Министарства одбране и Војске Србије;
(4) саобраћајне незгоде и удеси свих врста, као и
друге материјалне штете на имовини Министарства
одбране и Војске Србије чија вредност прелази преко
три просечне нето зараде у Републици Србији;
(5) тежи облици нарушавања војне дисциплине,
покушаји бекства и бекство припадника Министарства одбране и Војске Србије из Републике Србије.
43. У случају настанка догађаја команда (установа)
дужна је да предузме мере из своје надлежности за
отклањање последица догађаја и извести претпостављену команду.
1. Извештавање о догађају
44. Циљ извештавања о догађају јесте да се органи командовања на свим нивоима на најбржи начин
упознају са догађајем ради предузимања мера за: отклањање последица, утврђивања узрока и пропуста у
систему командовања и предузимања мера против
лица која су одговорна за настанак догађаја.
Извештаји о догађајима израђују се и достављају,
и то:
(1) извештаји (линијом дежурства и команданта)
о свим догађајима достављају се писаним путем командама оперативног нивоа и Гарди;
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– траже ангажовање територијално надлежних органа Војне полиције, здравствених и других специјализованих установа и другу неопходну помоћ,
– након доласка претпостављеног на место догађаја
упознају га са предузетим мерама и даље поступају по
његовом наређењу;
(2) ако је догађај настао ван службе и ван јединице:
– по сазнању за догађај известе претпостављеног
или надлежног,
– линијом дежурства одмах известе претпостављену команду,
– ангажује се на прикупљању информација и чињеница о догађају,
– траже ангажовање територијално надлежних органа Војне полиције,
– након доласка претпостављеног у јединицу,
упознају га са предузетим мерама и прикупљеним информацијама и даље поступају по његовом наређењу.
46. Након предузимања мера за пружање помоћи
унесрећенима и обезбеђења места догађаја, органи
унутрашње службе извештавају претпостављеног у
линији оперативног дежурства, преко средстава телекомуникационе и информатичке подршке.
Након утврђивања нових чињеница о догађају,
одмах се извештава оперативни дежурни тим (оперативни дежурни).
47. Садржај писаног извештаја о догађају линијом дежурства дат је у Прилогу 2 (Образац број 4, а
пример на Обрасцу број 5) овог упутства.

(2) извештаји (линијом дежурства и команданта)
о догађајима са смртним последицама и догађајима у
одговорности војне организације достављају се писаним путем Оперативном центру система одбране, а о
осталим догађајима извештава се у склопу дневних
оперативних извештаја.

48. Писани извештај израђује оперативни дежурни тим (оперативни дежурни или дежурни) и доставља га претпостављеном у линији оперативног дежурства најкасније 12 часова од сазнања за догађај
(батаљон до 8 часова, бригада до 10 часова, а достављање извештаја Оперативном дежурном тиму система одбране до 12 часова).

Извештавање и израда извештаја линијом
дежурства о догађају

Израда извештаја команданта о догађају

45. Органи унутрашње службе у случају настанка
догађаја дужни су да:
(1) ако је догађај настао за време планираних –
наређених активности:

49. Садржај извештаја команданта јединице о догађају дат је у Прилогу 2 (Образац број 6) овог упутства.
У образац уносе се сви подаци, укључујући и износ причињене материјалне штете у динарима уколико је настала.

– предузму мере за пружање помоћи повређеним
и унесрећеним лицима,
– предузму мере за обезбеђење места догађаја и
чување трагова и отисака значајних за истрагу,
– известе претпостављеног или надлежног,
– линијом дежурства одмах известе претпостављену команду,
– предузимају мере за отклањање последица насталог догађаја,

50. Извештај команданта израђује се као и извештај линијом дежурства. На основу чињеница прецизно се одређује одговорност за догађај, наглашава да
ли је одговорна војна организација и ко је одговоран,
које су мере предузете и предлог мера у надлежности
претпостављене команде.
51. Степен одговорности војне организације за настанак догађаја утврђује командант јединице у којој
је догађај настао.
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Образовање комисије ради сагледавања
околности настанка догађаја
52. Ради потпунијег сагледавања околности, тачног утврђивања узрока и степена одговорности за настали догађај, командант јединице може да образује
комисију за догађаје који су настали за време планираних – наређених активности.
53. Команданти јединица нивоа бригаде и оперативног нивоа образују комисију по сопственој одлуци.
54. Министар одбране и начелник Генералштаба
Војске Србије образују комисију по сопственој одлуци.
55. Уколико су образоване две комисије или више
комисија за исти догађај, међусобно размењују сазнања и прикупљене податке, а комисија нижа по рангу
може прекинути са радом по одлуци лица које је комисију образовало.
56. После утврђивања чињеничног стања, комисија сачињава извештај о околностима, узроку, учесницима, одговорности војне организације, са закључцима и предлогом за предузимање хитних и других
мера.
Комисија доставља извештај лицу које је образовало комисију. Када за настали догађај комисију образује и претпостављени, њене оцене и закључци сматрају се коначним, а извештај те комисије са предлогом мера саставни је део коначног извештаја команданта јединице о насталом догађају.
57. Командант у чијој јединици се десио догађај
са смртним последицама обавезан је да прати и прикупља податке о предузетим мерама надлежних органа Министарства одбране и Војске Србије.
58. У случају да истражни поступак води надлежни суд, искључиво право информисања јавности о
околностима, узроцима и одговорности за настали догађај у Министарству одбране и Војсци Србије има
надлежни истражни судија.
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61. Поступак у вези са догађајем окончан је након
предузимања свих прописаних мера из надлежности
Министарства одбране и Војске Србије, а после извештаја команданта и извршене анализе на одређеном
нивоу командовања.
62. По завршетку рада наведених органа односно
по окончању поступка израђује се и доставља допуна
извештаја команданта по наведеној процедури, са коначним подацима о врсти, узроцимa, одговорности и
предузетим мерама према лицима учесницима у догађају.
По добијању овог извештаја и уношења у базу
података сматра се да је догађај окончан.
2. Евиденција догађаја
63. Евиденција догађаја обухвата евидентирање и
уношење података из извештаја линијом дежурства и
команданта о догађају у прописане прегледе за евиденцију.
Евиденција се води ручно у табеларним прегледима за евиденцију и анализу догађаја датих у Прилогу 4 (Прегледи за евиденцију догађаја) овог упутства, а у командама самостални батаљон и вишим командама у програмском пакету „Ванредни догађаји“.
64. Евиденција догађаја обухвата евидентирање и
уношење података из извештаја команданта о догађају у прописане прегледе за евиденцију.
65. Циљ евиденције јесте да се добијени подаци
из извештаја обраде, систематизују и да омогуће квалитетну анализу, на основу које ће органи командовања правовремено предузимати одговарајуће мере
за отклањање узрока настајања догађаја.
66. Евиденција догађаја у командама, јединицама
и установама ранга самостални батаљон, пук – бригада и вишим води се према прегледима датим у Прилогу 4. овог упутства.

59. Од тренутка сазнања за догађај, извештај команданта се доставља претпостављеном у прописаним временским роковима:
(1) до 24 часа – начелницима организационих целина Министарства одбране, организационих јединица Генералштаба Војске Србије, командантима команди оперативног нивоа и Гарди;

67. Евиденцију догађаја воде: оперативни органи
организационих целина – у Министарству одбране; оперативни центри – у командама оперативног нивоа,
органи за оперативне послове – у осталим саставима, а
Оперативни центар система одбране – у Генералштабу Војске Србије који води базу података.

(2) до 48 часова – Оперативном центру система
одбране.

3. Анализа догађаја

60. У случају да се догађај преименује у ванредни догађај израђује се и доставља извештај команданта у којем се назначују промене, а у прилогу се
достављају закључци комисија, мишљења надлежних
стручних органа и други показатељи који поткрепљују наведено преименовање.

68. Догађаји се анализирају ради сагледавања чињеница, узрока и околности које су довеле до њиховог настанка, последица на живот и рад појединца и
јединице, мера које треба одмах предузети ради отклањања насталих последица и узрока настајања догађаја, а тиме и смањења последица, уз потребне поуке.
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69. Анализе догађаја врше се у оквиру анализа ванредних догађаја.
70. Сви нивои командовања и руковођења дужни су
да анализирају догађаје и да предузимају мере за превенцију настанка догађаја.
71. При анализи догађаја користе се табеларни прегледи за евиденцију и анализу догађаја. После сваке анализе доставља се извештај претпостављеној команди,
а наређење или информација – потчињеним јединицама.
72. Ванредне анализе врше се, по потреби, и по
одлуци надлежног старешине за појединачне и карактеристичне догађаје или у случају повећања њиховог
броја у јединици.
73. Анализом догађаја треба извући поуке и закључке на основу којих се предузимају превентивне
мере за отклањање узрока догађаја, са тежиштем на
догађајима у одговорности војне организације.
74. Анализама догађаја обавезно обухватити и окончање поступка који се води за догађаје који су настали
у претходном периоду за чије је решавање било неопходно дуже време. Анализа догађаја обавља се на
основу прегледа датих у Прилогу 6. овог упутства.
75. Извештај о анализи догађаја доставља се претпостављеној команди најкасније пет дана након извршене анализе и, начелно, садржи:
(1) број догађаја (укупно и по организационим целинама);

Број 14 – Страна 311

(2) број догађаја у одговорности војне организације
(укупно и по организационим целинама);
(3) врсте догађаја (укупно по врстама), хронолошки приказ догађаја – датум, јединица, врста и кратак опис догађаја;
(4) лица учесници у догађајима;
(5) време настанка догађаја;
(6) број догађаја по месецима;
(7) место настанка догађаја;
(8) околности настанка догађаја;
(9) узроке настанка догађаја;
(10) последице догађаја по људе и ствари;
(11) предузете мере;
(12) окончање поступка;
(13) закључак;
(14) предлог мера.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
76. Спровођење одредаба овог упутства контролише се у склопу инспекција и контрола.
77. У складу са одредбама овог упутства израђен
је програмски пакет за евиденцију, анализу и извештавање о ванредним догађајима и догађајима у Министарству одбране и Војсци Србије.
78. Тумачење одредаба овог упутства даје Оперативни центар система одбране Здружене оперативне
команде.
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Прилог 1.

ПРЕГЛЕД
ШИФАРА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА
И ДОГАЂАЈИМА

А) ВРСТЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА
1

СМРТ ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

11

НАСИЛНА СМРТ

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

Убиство
Самоубиство
Утапање
Погибија
Смрт, последица тешке телесне повреде
Смрт, последица гушења
Смрт, последица употребе дроге и алкохола
Смрт, последица саобраћајне незгоде
Остали смртни случајеви

111

СМРТ ЛИЦА ВАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

11101

Смрт лица ван Министарства одбране и Војске Србије са учешћем припадника
Министарства одбране и Војске Србије

12

ПОКУШАЈ УБИСТВА И САМОУБИСТВА

1201
1202

Покушај убиства
Покушај самоубиства

13

УДЕСИ ВАЗДУХОПЛОВА, БОРБЕНИХ ВОЗИЛА И ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

131

УДЕСИ ВАЗДУХОПЛОВА

13101
13102
13103
13104

Удес војног ваздухоплова
Удес на земљи (у хангару, на стајанци, на маневарској површини)
Удес за време лета
Удес цивилног ваздухоплова (ако постоји веза са припадницима или објектима
Министарства одбране и Војске Србије)

132

УДЕСИ БОРБЕНИХ ВОЗИЛА

13201
13202

Удес борбеног возила на полигону – вежбалишту
Удес борбеног возила ван војних објеката

133

УДЕСИ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

13301
13302

Удес војног пловног објекта
Удес цивилног пловног објекта (ако постоји веза са припадницима или објектима
Министарства одбране и Војске Србије)
Ронилачки удес

13303
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14

ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ И ХАВАРИЈЕ У ВОЈНИМ
ОБЈЕКТИМА

141

ЕКСПЛОЗИЈЕ

14101
14102
14103
14104
14105

Експлозија муниције и минско-експлозивних средстава
Експлозија складишта (цистерне) горива
Остале експлозије у војним објектима
Експлозија гаса
Остале експлозије

142

ПОЖАРИ У ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА

14201
14202
14203
14204
14205
14206
14207
14208
14209

Пожар у стамбеном објекту
Пожар у објекту за заједничке потребе (магацини, складишта и остали објекти)
Пожар на објекту посебне намене
Пожар на објекту за осматрање – везу
Пожар на аеродрому
Пожар у луци
Пожар на ваздухопловима
Пожар на пловном објекту
Пожар на војном возилу

143

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ И ХАВАРИЈЕ

14301
14302
14303
14304
14305

Техничко-технолошке несреће у објектима Министарства одбране и Војске Србије
Техничко-технолошке несреће ван објеката Министарства одбране и Војске Србије са учешћем
припадника и средстава Министарства одбране и Војске Србије
Хаварија на стварима на употреби у Министарству одбране и Војсци Србије
Хаварија на стварима које се више не употребљавају у Министарству одбране и Војсци Србије
Хаварија са последицама по живот и здравље људи и животну околину

15

ОРУЖАНИ НАПАДИ НА ПРИПАДНИКЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

1501
1502
1503
1504

Оружани напад на припаднике Министарства одбране и Војске Србије у војним објектима
Оружани напад на припаднике Министарства одбране и Војске Србије ван војних објеката
Ометање јединице или појединца у извршавању задатка уз претњу оружјем
Остали облици напада на припаднике и објекат Министарства одбране и Војске Србије

16

КРАЂЕ ИЛИ НЕСТАНАК НАОРУЖАЊА, МУНИЦИЈЕ, МИНСКО-ЕКСПЛОЗИВНИХ
СРЕДСТАВА И ДОКУМЕНАТА СТЕПЕНОВАНИХ СТЕПЕНОМ ТАЈНОСТИ „ДРЖАВНА ТАЈНА“

161

КРАЂЕ ОРУЖЈА

16101
16102
16103

Крађу извршила лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије
Крађу извршила лица ван Министарства одбране и Војске Србије
Крађу извршила непозната лица

162

КРАЂЕ МУНИЦИЈЕ И МИНСКО-ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА

16201
16202
16203

Крађу извршила лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије
Крађу извршила лица ван Министарства одбране и Војске Србије
Крађу извршила непозната лица
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163

КРАЂЕ ДОКУМЕНАТА СТЕПЕНОВАНИХ СТЕПЕНОМ ТАЈНОСТИ „ДРЖАВНА ТАЈНА“

16301
16302
16303

Крађу извршила лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије
Крађу извршила лица ван Министарства одбране и Војске Србије
Крађу извршила непозната лица

17

БЕКСТВО ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЈЕДИНИЦЕ
СА НАОРУЖАЊЕМ

1701
1702

Бекство припадника Министарства одбране и Војске Србије из јединице са личним наоружањем
Бекство припадника Министарства одбране и Војске Србије из јединице са наоружањем или
другим убојним средствима

18

ДОГАЂАЈИ У КОЈИМА ЈЕ ДОШЛО ДО ПОВРЕЂИВАЊА ВЕЋЕГ БРОЈА ЛИЦА

1801
1802
1803
1804

Последица саобраћајних и других удеса
Последица елементарних непогода, олуја, удара грома, лавина итд.
Последица пожара
Друге околности

19

ДОГАЂАЈИ КОЈИ НАРУШАВАЈУ УГЛЕД ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЛИ МОГУ УЗНЕМИРИТИ ЈАВНОСТ

1901

Понашање припадника Министарства одбране и Војске Србије којим се грубо нарушава
кодекс понашања припадника Министарства одбране и Војске Србије
Поступци припадника Министарства одбране и Војске Србије којим се грубо нарушава
кодекс понашања припадника Министарства одбране и Војске Србије
Понашање и поступци припадника Министарства одбране и Војске Србије којим се
нарушава углед припадника Министарства одбране и Војске Србије
Друге околности

1902
1903
1904

Б) ВРСТЕ ДОГАЂАЈА
2

ПРИРОДНИ СМРТНИ СЛУЧАЈЕВИ (БЕЗ ОБЗИРА НА МЕСТО НАСТАНКА) И СМРТНИ
СЛУЧАЈЕВИ (ОСИМ НАСИЛНИХ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА) КОЈИ СУ НАСТАЛИ ВАН
СЛУЖБЕ, У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ И ПРИВАТНОМ ЖИВОТУ ПРИПАДНИКА
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

21

ПРИРОДНИ СМРТНИ СЛУЧАЈЕВИ

2101
2102
2103

Природна смрт наступила за време планираних – наређених активности
Природна смрт наступила ван службе
Смрт у току лечења – боловања

22

ПОКУШАЈ УБИСТВА И САМОУБИСТВА ВАН СЛУЖБЕ

2201
2202

Покушај убиства
Покушај самоубиства

23

ДОГАЂАЈИ У КОЈИМА ЈЕ ДОШЛО ДО ТЕШКИХ ТЕЛЕСНИХ ПОВРЕДА, ГРУПНИХ
ТРОВАЊА ИЛИ ГРУПНИХ ОБОЉЕЊА ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

231

ПОВРЕЂИВАЊА И САМОПОВРЕЂИВАЊА ЛИЦА СА ТЕШКИМ ТЕЛЕСНИМ ПОВРЕДАМА
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2311

ПОВРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

231101
231102
231103
231104

Намерно повређивање за време планираних – наређених активности
Намерно повређивање ван службе
Случајно повређивање за време планираних – наређених активности
Случајно повређивање ван службе

2312

САМОПОВРЕЂИВАЊА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

231201 Намерно самоповређивање за време планираних – наређених активности
231202 Намерно самоповређивање ван службе
2313

ПОВРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА ВАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

231301
231302
231303
231304

Намерно повређивање за време планираних – наређених активности
Намерно повређивање ван службе
Случајно повређивање за време планираних – наређених активности
Случајно повређивање ван службе

2314

САМОПОВРЕЂИВАЊА ЛИЦА ВАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

231401 Намерно самоповређивање за време планираних – наређених активности
231402 Намерно самоповређивање ван службе
232

ГРУПНА ТРОВАЊА ИЛИ ГРУПНА ОБОЉЕЊА ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

2321

ТРОВАЊА ХРАНОМ

232101 Тровање храном из извора у Министарству одбране и Војсци Србије
232102 Тровање храном из извора ван Министарства одбране и Војске Србије
2322

ТРОВАЊА ВОДОМ

232201 Тровање водом из градског водовода
232202 Тровање водом из војних цистерни и судова за транспорт воде
232203 Тровање водом из осталих извора
2323

ОСТАЛА ТРОВАЊА

232301 Тровање отровним и другим материјама
232302 Тровање гасовима
2324

БОЛОВАЊЕ У ДУЖЕМ ТРАЈАЊУ БЕЗ ОБЗИРА НА РАЗЛОГ (ПРЕКО ТРИ МЕСЕЦА)

2325

ЕПИДЕМИЈЕ

232501
232502
232503
232504

Епидемија грипа (ако је захваћено преко 10% састава јединице)
Епидемија трбушних – цревних обољења
Заразна жутица
Остала масовна обољења
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24

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ И УДЕСИ СВИХ ВРСТА, КАО И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
НА ИМОВИНИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЧИЈА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ
ПРЕКО ТРИ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

241

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ И УДЕСИ

24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107

Саобраћајна незгода са учешћем војног моторног возила
Саобраћајна незгода изазвана кривицом возача војног м/в
Саобраћајна незгода војног м/в без кривице возача војног м/в
Саобраћајна незгода лица на служби у Војсци Србије без учешћа војног возила
Саобраћајна незгода лица на служби у Војсци Србије приватним возилом
Саобраћајна незгода лица на служби у Војсци Србије као путника – пешака
Саобраћајна незгода у железничком саобраћају

242

КРАЂЕ ВОЈНЕ ИМОВИНЕ

24201
24202
24203

Крађу извршила лица на служби у Војсци Србије
Крађу извршила цивилна лица
Крађу извршила непозната лица

243

ГУБЉЕЊЕ – НЕСТАНАК ВОЈНЕ ИМОВИНЕ

24301
24302

Губљење – нестанак војне имовине на личном задужењу
Губљење – нестанак остале имовине на заједничком коришћењу

244

ОСТАЛЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НА ИМОВИНИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

25

ТЕЖИ ОБЛИЦИ НАРУШАВАЊА ВОЈНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ПОКУШАЈИ БЕКСТВА И БЕКСТВО
ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

251

ТЕЖИ ОБЛИЦИ НАРУШАВАЊА ВОЈНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

2511

НАРУШАВАЊА ВОЈНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

251101
251102
251103
251104
251105
251106
251107
251108
251109
251110

Колективно отказивање послушности
Несавесно и немарно обављање службе
Самовољна употреба оружја
Самовољна употреба војног моторног возила
Злоупотреба службеног положаја
Малтретирање потчињених и млађих
Самовољно напуштање службе
Колективно одбијање хране
Остали облици нереда, недисциплине и противзаконитог понашања лица на служби у Војсци Србије
Пропагандно деловање са позиција верских секти

2512

ТУЧЕ

251201 Туча између лица на служби у Војсци Србије у кругу војних објеката
251202 Туча између лица на служби у Војсци Србије ван војних објеката
251203 Туча између лица на служби у Војсци Србије и цивилних лица коју су изазвала лица на служби у Војсци Србије
251204 Туча између лица на служби у Војсци Србије и цивилних лица коју су изазвала цивилна лица

28. мај 2012.
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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
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КРИМИНАЛНИ ПОСТУПЦИ И ДЕЛА

251301 Коришћење, препродаја и растурање дроге у јединицама Војске Србије
251302 Остали поступци и дела који се санкционишу законом
2514

СИЛОВАЊА, ПОКУШАЈИ СИЛОВАЊА

251401
251402
251403
251404

Силовано је лице на служби у Војсци Србије
Силовање које је извршило лице на служби у Војсци Србије
Покушај силовања над лицем на служби у Војсци Србије
Покушај силовања од стране лица на служби у Војсци Србије

2515

САМОВОЉНА УДАЉАВАЊА И ЗАКАШЊЕЊА ПРЕКО 48 ЧАСОВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

251501 Самовољно удаљавање из јединице професионалних припадника Војске Србије преко 48 часова
251502 Закашњење преко 48 часова
251503 Самовољно удаљавање са оружјем лица на служби у Војсци Србије
2516

ПОКУШАЈИ БЕКСТВА И БЕКСТВА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

251601 Покушај бекства лица на служби у Војсци Србије преко границе
251602 Бекство лица на служби у Војсци Србије из Републике Србије
2517

НАРУШАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И НАПАДИ НА ПРИПАДНИКЕ И ОБЈЕКТЕ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ

251701 Одавање војне тајне
251702 Губитак – нестанак поверљивих докумената (осим докумената степенованих степеном тајности
„Државна тајна“)
251703 Осматрање и снимање војних објеката неовлашћених лица
251704 Неодговорно понашање којим се угрожава безбедност Војске Србије, људства или војне имовине
251705 Уношење или убацивање пропагандног материјала у војне објекте
251706 Остали облици нарушавања безбедности Војске Србије
2518

НАПАДИ НА ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

251801
251802
251803
251804

Напад без оружја на припаднике Војске Србије
Вербални напад и провокација припадника Војске Србије
Ометање јединице или појединца у извршавању задатка
Напад на припадника Војске Србије ради прибављања материјалне користи

2519

НАПАДИ НА ОБЈЕКТЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

251901
251902
251903
251904
251905

Насртај на војни објекат (напад без последица)
Саботажа
Диверзија на објекту и материјално-техничком средству Војске Србије
Провоцирање и узнемиравање органа службе и лажно узбуњивање јединица
Остали облици напада на објекат Војске Србије

26

ОСТАЛИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ УГРОЖАВАЈУ ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, БЕЗБЕДНОСТ ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА И У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ НАРУШАВАЈУ СПОСОБНОСТ ЈЕДИНИЦЕ
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Г) ОСТАЛИ ПОДАЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ
3

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА, СТВАРИМА, УЧЕСНИЦИМА И ПОСЛЕДИЦЕ ВАНРЕДНИХ
ДОГАЂАЈА И ДОГАЂАЈА

31

ЛИЦА

311

ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

31101
31102
31103
31104
31105
31106
31107
31108

Официр
Подофицир
Професионални војник
Војник
Војник – морнар на добровољном служењу војног рока
Студент – ученик – слушалац за РО
ЦЛ у Војсци Србије
Лице из резервног састава

312

ЛИЦА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

31201
31202
31203
31204

Лице – члан породице професионалног припадника Министарства одбране и Војске Србије
Остала лица – држављани Републике Србије
Страни држављанин
Неидентификовано лице

313

ФОРМАЦИЈСКЕ ЖИВОТИЊЕ

31301
31302

Товарно грло
Службени пас

32

СРЕДСТВА И СТВАРИ

321

СТВАРИ НА УПОТРЕБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

32101
32102
32103
32104
32105
32106
32107
32108
32109
32110
32111

Војно моторно возило, путничко (остала војна моторна возила)
Борбено возило
Борбени авион
Хеликоптер
Школски авион
Ратни брод (пловни објекти)
Пешадијско оружје и оруђе
Артиљеријско оруђе
Инжињеријска машина
Остале покретне ствари на употреби у Министарству одбране и Војсци Србије
Непокретне ствари на употреби у Министарству одбране и Војсци Србије

322

СРЕДСТВА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

32201
32202
32203
32204
32205

Цивилно моторно возило
Остале саобраћајне ствари ван Министарства одбране и Војске Србије
Цивилни авион
Цивилни пловни објекат
Остале ствари ван Војске Србије

28. мај 2012.
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33

ПОСЛЕДИЦЕ

331

ПОСЛЕДИЦЕ НА ЉУДИМА

3311

НАСИЛНА СМРТ

331101
331102
331103
331104
331105
331106
331107
331108
331109

Убиство
Утапање
Самоубиство
Погибија
Смрт, последица тешке телесне повреде
Смрт, последица гушења
Смрт, последица смрзавања
Смрт, последица употребе дроге и алкохола
Смрт, последица саобраћајне незгоде

3312

СМРТ ПОСЛЕДИЦА БОЛЕСТИ

3313

ТЕШКЕ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ

331301
331302
331303
331304
331305
331306
331307
331308
331309

Рањавање
Саморањавање
Повреда на раду
Повреда у саобраћају
Повреда у другим случајевима
Случајна повреда
Смрзавање
Опекотина
Повреда киселином (електролитом)

3314

ЛАКШЕ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ

331401
331402
331403
331404
331405
331406
331407
331408
331409

Рањавање
Саморањавање
Повреда на раду
Повреда у саобраћају
Повреда у другим случајевима
Случајна повреда
Смрзавање
Опекотина
Повреда киселином (електролитом)

3315

БЕЗ ПОСЛЕДИЦА НА ЉУДИМА

332

ПОСЛЕДИЦЕ НА СТВАРИМА

3321

ПОСЛЕДИЦЕ НА СТВАРИМА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

332101
332102
332103
332104
332105

Материјална штета на војној имовини
Уништено војно моторно возило
Уништено оружје – оруђе
Уништен ваздухоплов
Уништен пловни објекат
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332106
332107
332108
332109

Уништена остала средства НВО
Оштећен војни објекат
Висина штете није утврђена
Нема материјалних последица на војној имовини

3322

ПОСЛЕДИЦЕ НА ЦИВИЛНОЈ ИМОВИНИ

332201 Материјална штета на цивилној имовини (у динарима)
4

МЕСТО И ОКОЛНОСТИ У КОЈИМА ЈЕ ДОШЛО ДО ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА

41

У ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЛИГОНИМА

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120

На полигону за обуку
У стамбеном објекту касарне
У објекту органа унутрашње службе и обезбеђења
У објекту за смештај и чување покретних ствари
У објекту за одржавање и оправку покретних ствари
У кухињско-трпезаријском или угоститељском објекту
У војноздравственој установи
У објекту за командовање и везу
У војном одмаралишту
На вежбалишту за ФО
На стражарском месту
На градилишту
У авиону – хеликоптеру током лета
У објекту у кругу касарне
У авиону – хеликоптеру на земљи (у хангару, на стајанци и др.)
На броду или другом пловном објекту
У луци или уређеном рејону базирања
На војној економији
У осталим војним објектима
У кругу касарне

42

НА ГРАНИЦИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЛИНИЈИ СА КиМ

43

ВАН ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА

4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311

На путу – улици
У насељеном месту
На железничкој прузи – прелазу
У ваздуху
На мору
У средству јавног превоза
У свом или туђем стану – кући
У води (језеро, река, базен)
У цивилној здравственој установи
У јавном објекту (културном, угоститељском, спортском и сл.)
Остала места ван војних објеката

44

У СЛУЖБИ

441

У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ

44101
44102

У касарни
Ван касарне

28. мај 2012.
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442

У ТОКУ ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ, СТРАЖАРСКЕ ИЛИ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

44201
44202
44203

У току обављања унутрашње службе
У току обављања стражарске службе
У току обављања чуварске службе

443

У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА НАРЕЂЕНИХ – ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

44301
44302
44303
44304
44305

У току извођења планираног – наређеног задатка
У току извођења радова
У току организованих активности
На службеном путу или планираном – наређеном путовању
У току спасавања људи или имовине у елементарној непогоди

444

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ЈЕДИНИЦИ

44401
44402
44403

У слободном времену
У току изласка ван касарне
Остале активности

45

АКТИВНОСТИ ВАН СЛУЖБЕ И ВАН ЈЕДИНИЦЕ

4501
4502
4503
4504
4505
4506

У слободном ванрадном времену
У току одсуства – годишњег одмора
У току лечења – боловања
У току приватних активности
У току самовољног удаљавања, покушаја бекства и бекства
Остале активности ван службе

5

УЗРОЦИ НАСТАНКА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА

51

ПРОПУСТИ КОМАНДОВАЊА

5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109

Слабост – пропуст у организацији рада и обуке
Нередовна и недовољна контрола
Одступање од постојећих норматива
Неусклађеност издатих наређења са нормативном регулативом
Неспровођење мера за заштиту људских живота и имовине
Злоупотреба положаја или овлашћења
Пропуст у раду органа унутрашње, стражарске и чуварске службе
Остали пропусти органа командовања
Пропуст није утврђен

52

ПОНАШАЊЕ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213

Неспровођење одредаба закона
Непоштовање наређења, прописа и упутстава
Насилничко и недисциплиновано понашање
Непријатељске побуде (верске, националне и др.)
Пијанство
Употреба и зависност од дроге
Непажња – небудност
Случајна повреда на часу физичке обуке
Психичка и емотивна нестабилност – незрелост
Необученост или нестручно обављање дужности
Самовољно понашање учесника у ванредном догађају
Бесправно стицање имовинске и друге користи
Остала субјективна стања и понашања лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије
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53

СТАЊЕ СТВАРИ У ВЛАСНИШТВУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

5301
5302
5303
5304
5305
5306

Техничка неисправност НВО
Техничка неисправност инсталација и уређаја
Самозапаљење
Нестанак горива
Истекао експлоатациони рок
Остале неисправности ствари на употреби у Министарству одбране и Војсци Србије

54

ПОНАШАЊА ЛИЦА ВАН САСТАВА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

5401
5402
5403

Поступак противан законским одредбама
Непријатељске побуде цивилних лица
Остала понашања цивилних лица

55

ОСТАЛИ УЗРОЦИ

5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508

Болест
Удар грома
Струјни удар
Епидемија на територији
Загађеност воде и хране на територији
Удес на постројењима хемијске индустрије
Пожар у близини војног објекта
Остали узроци

6

ОДГОВОРНОСТ ЗА ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈ

61

ОДГОВОРНОСТ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

6101
6102

Утврђена одговорност војне организације – командовања
Одговорност војне организације постоји – није утврђен починилац

62

НЕМА ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

6201
6202
6203

Утврђена одговорност припадника Министарства одбране и Војске Србије (без одговорности
војне организације)
Утврђена одговорност појединца ван састава Министарства одбране и Војске Србије
Утврђена одговорност других цивилних структура

7

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

71

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ПРОТИВ ПОЈЕДИНАЦА

7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111

Предузете мере из надлежности претпостављеног старешине (изречена дисциплинска мера)
У дисциплинском поступку изречена мера забране напуштања војних објеката
Губитак чина
Губитак службе у Министарству одбране и Војсци Србије
Казна заустављањем у напредовању
Удаљење од дужности
Материјална одговорност лица
Смењивање са дужности
Изречена казна за кривично дело
Покренут дисциплински поступак – у току решавања
Покренут истражни поступак – у току решавања

28. мај 2012.
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7112
7113
7114
7115

Покренут кривични поступак – у току решавања
Упућивање на оцену способности за службу у Министарству одбране и Војсци Србије
Обустављен истражни поступак
Ослобађање од кривичне одговорности

72

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА САНАЦИЈУ ПОСЛЕДИЦА

7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211

Покренут поступак за накнаду штете
Наплаћена штета
Оправка – замена или попуна новим средствима
Одржан састанак са цивилним органима и структурама
Изолација оболелог у касарни или здравственој установи
Вакцинација људства
Дезинфекција – дезинсекција простора и опреме
Остале мере за санацију последица
Ограничен – забрањен излаз ван касарне
Забрањена употреба намирница и воде
Забрањена употреба моторних возила

73

ОСТАЛЕ МЕРЕ

7301
7302
7303

Предузете мере из надлежности цивилних органа – институција
Предузте мере из надлежности вишег нивоа командовања
Предузете прописане – наређене – остале мере

74

МЕРЕ НИСУ ПРЕДУЗЕТЕ

7401
7402

Нема основа за предузимање мера
Мере нису предузете – истрага у току

8

ПРЕДЛОЗИ МЕРА

81

ПРЕДЛОЗИ МЕРА У НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ КОМАНДЕ

8101
8102
8103

Предлог за спровођење дисциплинског извиђаја
Предлог за удаљавање са дужности
Предлог за изрицање дисциплинске казне

82

НЕМА ПРЕДЛОГА МЕРА У НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ КОМАНДЕ

9

ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ – ДОГАЂАЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

91

ПОСТУПАК У НАДЛЕЖНОСТИ КОМАНДОВАЊА

9101
9102
9103

Поступак окончан
Поступак у току
Поступак у надлежности командовања окончан, а поступак у надлежности тужилаштва и суда је у току

92

ПОСТУПАК У НАДЛЕЖНОСТИ ТУЖИЛАШТВА И СУДСТВА

9201
9202

Поступак окончан
Поступак у току

Страна 324 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.
Прилог 2.
Образац број 1

ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ
ЛИНИЈОМ ДЕЖУРСТВА

А) Формацијски назив јединице _______________________________
Б) Датум и време настанка ванредног догађаја
_____________ године у ____________часова
В) Број примљеног извештаја
_________________________
Г) Датум извештавања
_________________ године
1. Врста ванредног догађаја
2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у ванредном догађају
3. Опис ванредног догађаја
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3.1 Место ванредног догађаја
3.2 Активност (околности) у којима је дошло до ванредног догађаја
4. Узрок ванредног догађаја
5. Одговорност за ванредни догађај
6. Додатна објашњења: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Прилози:
– подаци о лицима учесницима у ванредном догађају,
– подаци о стварима (по потреби).
Дежурни
_______________________
(чин, име и презиме)

_______________________
(потпис)

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 325

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ
И ПОСЛЕДИЦАМА
Редни
број
1

ЈМБ

Чин,
звање

Име

2

3

4

Презиме

Име једног
родитеља

Датум
рођења

Место
рођења

Датум
ступања
у Војску
Србије

Последице

5

6

7

8

9

10

ПОДАЦИ О СТВАРИМА
Редни
број

Врста

Назив

У употреби у
Војсци Србије
од

Последице

Материјална
штета

1

2

3

4

5

6

Страна 326 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.
Образац број 2

ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ
ЛИНИЈОМ ДЕЖУРСТВА (Пример)
А)
Б)
В)
Г)

Јединица
Датум и време настанка ванредног догађаја
Број примљеног извештаја
Датум извештавања

1. Врста ванредног догађаја

3. бр КоВ
01. 01. 2011. године у 10,15 часова
123-1
01. 01. 2011. године

(САМОУБИСТВО)

11111

2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у ванредном догађају
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

0805963710085
2111
Петар
Петровић
Павле
08. 05. 1963.
Пирот
12. 12. 1992.
2333

(ЈМБГ)
(Официр)
(Име учесника)
(Презиме учесника)
(Име једног родитеља)
(Датум рођења)
(Место рођења)
(Датум ступања у Војску Србије)
(Повреде са смртним исходом)

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

1502961230158
2116
Марко
Марковић
Мирко
15. 02. 1961.
Беране
17. 03. 2000.
2113

(ЈМБГ)
(Војни намештеник)
(Име учесника)
(Презиме учесника)
(Име једног родитеља)
(Датум рођења)
(Место рођења)
(Датум ступања у Војску Србије)
(Без последица на људе)

3. Опис ванредног догађаја
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(у опису ванредног догађаја у слободној текстуалној форми навести податке и прва сазнања до којих се дошло до упућивања извештаја)

3.1 Место ванредног догађаја

(На путу – улици)

3301

3.2 Активност (околности) у којима је дошло до ванредног догађаја
(У току извођења планираног – наређеног задатка)

3431

4. Узрок ванредног догађаја

4207

(није утврђен, истрага је у току)

5. Одговорност за ванредни догађај
(Утврђена одговорност припадника Војске Србије – без одговорности војне организације)
Прилог: – подаци о лицима учесницима у ванредном догађају

ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ
потпуковник
Иван Ивановић

521

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 327
Образац број 3

ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ

А) Формацијски назив јединице _____________________________
Б) Датум и време настанка ванредног догађаја
_____________ године у _____________часова
В) Број примљеног извештаја
_________________________
Г) Датум извештавања
_________________ године
1. Врста ванредног догађаја
2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у ванредном догађају
3. Опис ванредног догађаја
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.1 Место ванредног догађаја
3.2 Активност (околности) у којима је дошло до ванредног догађаја
4. Узрок ванредног догађаја
__________________________________________________________________
5. Одговорност за ванредни догађај
5.1 У чему се огледа одговорност за ванредни догађај
__________________________________________________________________
6. Предузете мере
__________________________________________________________________
7. Предлог мера
8. Да ли је у потпуности окончан поступак у вези са ванредним догађајем
9. Додатно објашњење
_____________________________________________________________________________________________
Прилози:
– подаци о лицима учесницима у ванредном догађају,
– подаци о стварима (по потреби).
КОМАНДАНТ
______________________
(чин, име и презиме)

_______________________
(потпис)

Страна 328 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ
И ПОСЛЕДИЦАМА
Редни
број
1

ЈМБ

Чин,
звање

Име

2

3

4

Презиме

Име једног
родитеља

Датум
рођења

Место
рођења

Датум
ступања
у Војску
Србије

Последице

5

6

7

8

9

10

ПОДАЦИ О СТВАРИМА
Редни
број

Врста

Назив

У употреби у
Војсци Србије
од

Последице

Материјална
штета

1

2

3

4

5

6

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 329
Образац број 4

ИЗВЕШТАЈ О ДОГАЂАЈУ
ЛИНИЈОМ ДЕЖУРСТВА
А) Формацијски назив јединице ______________________
Б) Датум и време настанка догађаја
_________ године у _______часова
В) Број примљеног извештаја
_________________________
Г) Датум извештавања
_________________ године
1. Врста догађаја
2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у догађају
3. Опис догађаја
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.1 Место догађаја
3.2 Активност (околности) у којима је дошло до догађаја
4. Узрок догађаја
5. Одговорност за догађај

6. Додатна објашњења: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Прилози:
– подаци о лицима учесницима у ванредном догађају,
– подаци о стварима (по потреби).

Дежурни
______________________
(чин, име и презиме)

_______________________
(потпис)

Страна 330 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ДОГАЂАЈУ
И ПОСЛЕДИЦАМА
Редни
број
1

ЈМБ

Чин,
звање

Име

2

3

4

Презиме

Име једног
родитеља

Датум
рођења

Место
рођења

Датум
ступања
у Војску
Србије

Последице

5

6

7

8

9

10

ПОДАЦИ О СТВАРИМА
Редни
број

Врста

Назив

У употреби у
Војсци Србије
од

Последице

Материјална
штета

1

2

3

4

5

6

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 331
Образац број 5

ИЗВЕШТАЈ О ДОГАЂАЈУ
ЛИНИЈОМ ДЕЖУРСТВА (Пример)
А)
Б)
В)
Г)

Јединица
Датум и време настанка догађаја
Број примљеног извештаја
Датум извештавања

1. Врста догађаја

204. вбр В и ПВО
01. 01. 2011. године у 10,15 часова
123-2
01. 01. 2011. године

(саобраћајна незгода војним моторним возилом) 2334

2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у догађају
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

0805975710085
2111
Јован
Јовановић
Зоран
08. 05. 1975.
Вршац
12. 12. 1998.
2355

(ЈМБ)
(Официр)
(Име учесника)
(Презиме учесника)
(Име родитеља)
(Датум рођења)
(Место рођења)
(Датум ступања у Војску Србије)
(Тешке телесне повреде)

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

1502984230158
2122
Павле
Павловић
Радован
15. 02. 1984.
Ћуприја

(ЈМБ)
(Остала лица – држављани Републике Србије)
(Име учесника)
(Презиме учесника)
(Име родитеља)
(Датум рођења)
(Место рођења)
(Датум ступања у Војску Србије)
(Смрт као последица саобраћајне незгоде)

23119

3. Опис догађаја
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(у опису догађаја у слободној текстуалној форми навести податке и прва сазнања до којих се дошло до упућивања извештаја)

3.1 Место догађаја

(На путу – улици)

3301

3.2 Активност (околности) у којима је дошло до догађаја
(У току извођења планираног – наређеног задатка)

3431

4. Узрок догађаја

4207

(Непажња – небудност)

5. Одговорност за догађај
(Утврђена одговорност припадника Војске Србије – без одговорности војне организације)
Прилози:
– подаци о лицима учесницима у ванредном догађају,
– подаци о стварима (са првим, незваничним подацима о висини настале штете).
ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ
потпуковник
Иван Ивановић

521

Страна 332 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.
Образац број 6

ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА О ДОГАЂАЈУ
А) Формацијски назив јединице _____________________________
Б) Датум и време настанка догађаја
_________ године у _______часова
В) Број примљеног извештаја
_________________________
Г) Датум извештавања
___________________ године
1. Врста догађаја
2. Основни подаци о лицима (лицу) учесницима у догађају
3. Опис догађаја
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.1 Место догађаја
3.2 Активност (околности) у којима је дошло до догађаја
4. Узрок догађаја
____________________________________________________________________________
5. Одговорност за догађај
5.1 У чему се огледа одговорност за догађај
____________________________________________________________________________
6. Предузете мере
____________________________________________________________________________
7. Предлог мера
8. Да ли је у потпуности окончан поступак у вези са догађајем
9. Додатно објашњење
_____________________________________________________________________________________________
Прилози:
– подаци о лицима учесницима у ванредном догађају,
– подаци о стварима (по потреби).
КОМАНДАНТ
______________________
(чин, име и презиме)

_______________________
(потпис)

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 14 – Страна 333

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ДОГАЂАЈУ
И ПОСЛЕДИЦАМА
Редни
број
1

ЈМБ

Чин,
звање

Име

2

3

4

Презиме

Име једног
родитеља

Датум
рођења

Место
рођења

Датум
ступања
у Војску
Србије

Последице

5

6

7

8

9

10

ПОДАЦИ О СТВАРИМА
Редни
број

Врста

Назив

У употреби у
Војсци Србије
од

Последице

Материјална
штета

1

2

3

4

5

6

Страна 334 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.
Прилог 3.

ПРЕГЛЕДИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА
Евиденција садржи 11 прегледа (од 1 до 8 и 2а, 3а и 3б). Прегледи се воде табеларно и омогућавају сагледавање ванредних догађаја у одређеном периоду у потчињеним јединицама и збирно на нивоу јединице.
Попуњени прегледи су степеновани ознаком „Строго поверљиво“.
Преглед 1.
„СТРУКТУРА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО ВРСТАМА“ – садржи структуру укупног броја ванредних
догађаја и ванредних догађаја у одговорности војне организације.
Преглед 2.
„ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА“ – садржи податке о категоријама и броју учесника у ванредним догађајима.
Преглед 2а
„ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ – садржи податке о категоријама и броју учесника у ванредним догађајима у одговорности
војне организације.
Преглед 3.
„ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ ПРЕМА ВРЕМЕНУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и времену настанка ванредних догађаја, укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 3а
„БРОЈ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО МЕСЕЦИМА“ – садржи показатеље о укупном броју и броју ванредних догађаја у одговорности војне организације по месецима у одабраном периоду – години.
Преглед 3б
„БРОЈ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО МЕСЕЦИМА И ЈЕДИНИЦАМА“ – садржи показатеље о укупном
броју и броју ванредних догађаја у одговорности војне организације по месецима и организационим целинама
(јединицама) у одабраном периоду – години.
Преглед 4.
„ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ ПРЕМА МЕСТУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и месту настанка
ванредних догађаја, укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 5.
„ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ ПРЕМА АКТИВНОСТИМА (ОКОЛНОСТИМА) НАСТАНКА“ – садржи показатеље о активностима (околностима) у којима су настали ванредни догађаји, укупно и у одговорности војне
организације.
Преглед 6.
„УЗРОЦИ НАСТАНКА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈИ“ – садржи показатеље о броју и узроцима настанка
ванредних догађаја, укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 7.
„ПОСЛЕДИЦЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО ЉУДЕ И СТВАРИ“ – садржи показатеље о броју последица ванредних догађаја, укупно и у одговорности војне организације, као и показатеље о материјалној штети
на покретним и непокретним стварима.
Преглед 8.
„ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА НАСТАЛЕ ВАНРЕДНЕ ДОГАЂАЈЕ“ – садржи бројчане показатеље о укупном
броју и врсти предузетих мера поводом ванредних догађаја.
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ПРЕГЛЕДИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ДОГАЂАЈА
Евиденција садржи 11 прегледа (од 1 до 8 и 2а, 3а и 3б). Прегледи се воде табеларно и омогућавају сагледавање догађаја у одређеном периоду у потчињеним јединицама и збирно на нивоу јединице.
Попуњени прегледи су степеновани ознаком „Строго поверљиво“.
Преглед 1.
„СТРУКТУРА ДОГАЂАЈА ПО ВРСТАМА“ – садржи структуру укупног броја догађаја и догађаја у одговорности војне организације.
Преглед 2.
„ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ДОГАЂАЈИМА“ – садржи податке о категоријама и броју
учесника у догађајима.
Преглед 2а
„ПОДАЦИ О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА У ДОГАЂАЈИМА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ – садржи податке о категоријама и броју учесника у одговорности војне организације.
Преглед 3.
„ДОГАЂАЈИ ПРЕМА ВРЕМЕНУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и времену настанка догађаја, укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 3а
„БРОЈ ДОГАЂАЈА ПО МЕСЕЦИМА“ – садржи показатеље о укупном броју и броју догађаја у одговорности војне организације по месецима у одабраном периоду – години.
Преглед 3б
„БРОЈ ДОГАЂАЈА ПО МЕСЕЦИМА И ЈЕДИНИЦАМА“ – садржи показатеље о укупном броју и броју
догађаја у одговорности војне организације по месецима и организационим целинама (јединицама) у одабраном периоду – години.
Преглед 4.
„ДОГАЂАЈИ ПРЕМА МЕСТУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и месту настанка догађаја,
укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 5.
„ДОГАЂАЈИ ПРЕМА АКТИВНОСТИМА (ОКОЛНОСТИМА) НАСТАНКА“ – садржи показатеље о
активностима (околностима) у којима су настали догађаји, укупно и у одговорности војне организације.
Преглед 6.
„УЗРОЦИ НАСТАНКА ДОГАЂАЈА“ – садржи показатеље о броју и узроцима настанка догађаја, укупно
и у одговорности војне организације.
Преглед 7.
„ПОСЛЕДИЦЕ ДОГАЂАЈА ПО ЉУДЕ И СТВАРИ“ – садржи показатеље о броју последица догађаја,
укупно и у одговорности војне организације, као и показатеље о материјалној штети на покретним и непокретним стварима.
Преглед 8.
„ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА НАСТАЛЕ ДОГАЂАЈЕ“ – садржи бројчане показатеље о укупном броју и врсти
предузетих мера поводом догађаја.
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ПРЕГЛЕДИ ЗА АНАЛИЗУ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА
Прегледи за анализу ванредних догађаја воде се табеларно, а за анализе на одређеним нивоима командовања могу се користити и графички прикази.
Попуњени прегледи и графички прикази степеновани су "Строго поверљиво".
Преглед 1.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНОГ БРОЈА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА“ – садржи укупан број ванредних догађаја по организационим целинама, за један степен ниже, за
претходну и текућу годину (период праћења и евиденције) и податак на колико припадника организационе целине настаје један ванредни догађај у текућем периоду.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја ванредних догађаја у односу на
претходни упоредни период.
Преглед 1а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА“ – садржи показатеље за ванредне догађаје у одговорности војне организације и израђује се као Преглед 1.
Преглед 2.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО
ВРСТАМА“ – садржи податке о укупном броју ванредних догађаја у одговорности војне организације и њиховој структури по организационим целинама.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја ванредних догађаја у односу на
претходни упоредни период.
Преглед 3.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ – садржи податке о категоријама лица учесника у ванредном догађају
у одговорности војне организације по организационим целинама.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја лица учесника у ванредним догађајима по категоријама у односу на претходни упоредни период.
Преглед 4.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО
ВРЕМЕНУ НАСТАНКА (ПО ДАНИМА)“ – садржи показатеље о броју и времену настанка ванредних догађаја у одговорности војне организације по данима.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја ванредних догађаја по данима у
односу на претходни упоредни период.
Преглед 4а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО
ВРЕМЕНУ НАСТАНКА (ДОБА ДАНА)“ – садржи показатеље о броју и времену настанка ванредних догађаја
у одговорности војне организације, насталих у одређено доба дана.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја ванредних догађаја према добу
дана у односу на претходни упоредни период.
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Преглед 4б
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО
МЕСЕЦИМА“ – садржи показатеље настајања ванредних догађаја у току године по месецима.
Преглед се израђује ради утврђивања тренда повећања односно смањења броја ванредних догађаја по месечним периодима.
Преглед 5.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА МЕСТУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и местима настанка ванредних догађаја у
одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја ванредних догађаја према местима настанка у односу на претходни упоредни период.
Преглед 6.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРЕМА АКТИВНОСТИМА (ОКОЛНОСТИМА) НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и активностима
(околностима) у којима су настали ванредни догађаји у одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења активности (околности) у којима су настали ванредни догађаји у односу на претходни упоредни период.
Преглед 7.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРЕМА УЗРОЦИМА НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и узроцима који су довели до настанка ванредних догађаја у одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења узрока који су довели до настанка ванредних догађаја у односу на претходни упоредни период.
У преглед се уноси потребан број хоризонталних рубрика за све потчињене организационе целине.
Преглед 8.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ“ – садржи последице ванредних догађаја (смртне случајеве, теже и
лакше повреде и материјалне штете) и њихов однос у анализираном и упоредном периоду.
Преглед се израђује сажето на нивоу јединице – групације ради утврђивања повећања односно смањења
броја последица ванредних догађаја по живот и здравље људи и материјалне штете.
Преглед 8а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ“ – садржи податке о последицама
ванредних догађаја у одговорности војне организације по људе и штете настале на покретним и непокретним
стварима.
Преглед се израђује на начин као и Преглед 8.
У наведене прегледе уноси се потребан број хоризонталних рубрика за све потчињене организационе
целине.

Страна 338 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

28. мај 2012.
Прилог 6.

ПРЕГЛЕДИ ЗА АНАЛИЗУ ДОГАЂАЈА
Прегледи за анализу догађаја воде се табеларно, а за анализе на одређеним нивоима командовања могу се
користити и графички прикази.
Попуњени прегледи и графички прикази степеновани су „Строго поверљиво“.
Преглед 1.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНОГ БРОЈА ДОГАЂАЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА“ – садржи
укупан број догађаја по организационим целинама, за један степен ниже, за претходну и текућу годину (период праћења и евиденције) и податак на колико припадника организационе целине настаје један догађај у текућем периоду.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја догађаја у односу на претходни
упоредни период.
Преглед 1а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА“ – садржи показатеље за догађаје у одговорности војне организације и израђује се
на исти начин као и Преглед 1.
Преглед 2.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ВРСТАМА“ –
садржи податке о укупном броју догађаја у одговорности војне организације и њиховој структури по организационим целинама.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја догађаја у односу на претходни
упоредни период.
Преглед 3.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ЛИЦИМА УЧЕСНИЦИМА ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ
ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ – садржи податке о категоријама лица учесника у догађају у одговорности војне
организације по организационим целинама.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја лица учесника у догађајима по категоријама у односу на претходни упоредни период.
Преглед 4.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ВРЕМЕНУ НАСТАНКА (ПО ДАНИМА)“ – садржи показатеље о броју и времену настанка догађаја у одговорности војне
организације по данима.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја догађаја по данима у односу на
претходни упоредни период.
Преглед 4а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ВРЕМЕНУ НАСТАНКА (ДОБА ДАНА)“ – садржи показатеље о броју и времену настанка догађаја у одговорности војне организације, насталих у одређено доба дана.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја догађаја према добу дана у односу на претходни упоредни период.
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Преглед 4б
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО МЕСЕЦИМА“
– садржи показатеље настајања догађаја у току године по месецима.
Преглед се израђује ради утврђивања тренда повећања односно смањења броја догађаја по месечним периодима.
Преглед 5.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА
МЕСТУ НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и местима настанка догађаја у одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења броја догађаја према местима настанка
у односу на претходни упоредни период.
Преглед 6.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА АКТИВНОСТИМА (ОКОЛНОСТИМА) НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и активностима (околностима) у
којима су настали догађаји у одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења активности (околности) у којима су настали догађаји у односу на претходни упоредни период.
Преглед 7.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА УЗРОЦИМА НАСТАНКА“ – садржи показатеље о броју и узроцима који су довели до настанка догађаја у одговорности војне организације.
Преглед се израђује ради утврђивања повећања односно смањења узрока који су довели до настанка догађаја у односу на претходни упоредни период.
У Преглед уноси се потребан број хоризонталних рубрика за све потчињене организационе целине.
Преглед 8.
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПОСЛЕДИЦА ДОГАЂАЈА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И
МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ“ – садржи последице догађаја (смртне случајеве, теже и лакше повреде и материјалне штете) и њихов однос у анализираном и упоредном периоду.
Преглед се израђује сажето на нивоу јединице односно групације ради утврђивања повећања – смањења
броја последица догађаја по живот и здравље људи и материјалне штете.
Преглед 8а
„УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛЕДИЦА ДОГАЂАЈА У ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО
ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ“ – садржи податке о последицама догађаја у одговорности војне организације по људе и штете настале на покретним и непокретним стварима.
Преглед се израђује на начин као и Преглед 8.
У наведене прегледе уноси се потребан број хоризонталних рубрика за све потчињене организационе
целине.
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