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− Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара
(„Службени гласник РС“, бр. 92/2011);
− Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2012).
Остала документација:
− Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, бр. 86/2011);
− ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕЦ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. године о
процени и управљању ризицима од поплава;
− Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Пирота за 2018.
годину;
− Прелиминарна процена ризика од поплава за Републику Србију, Значајна поплавна
подручја, 2012. година, Републичка дирекција за воде;
− Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС”, бр. 83/2010);
− Генерални урбанистички план Пирота 2013-2018. године;
− Просторни план Пирота 2011-2018. године;
− Републички завод за статистику, Попис пољопривреде из 2012. године;
− Републички завод за статистику, Попис становништва из 2011. године;
− Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015-2020. године;
− Стратегија развоја пољопривреде на подручју општине Пирот до 2015. године;
− Стратегија безбедности саобраћаја за период од 2018. године до 2023.године, Пирот
2011. године;
− Локални акциони план запошљавања града Пирота за 2018. годину;
− Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС“,
бр. 11/2002);
− Анализа здравственог стања Пирот, 2016. године.

Процена ризика од катастрофа града Пирота
Остала интерна документа:
Евиденција стамбених јединица по врстама, бензинских станица, комуналних предузећа,
грађевинске оперативе, ПТТ објеката, шумских комплекса, , правних лица која рукују опасним
материјама, мостова, противградних станица, евиденција заштићених природних добара,
евиденција објеката од националног значаја, верских објеката.
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Процена ризика од катастрофа града Пирота

I

УВОД

Сва друштва у свету, без обзира на друштвено уређење или степен развијености економских,
политичких, културних или других добара, подлежу одређеном облику угрожавања који носи
већи или мањи степен опасности по њихов опстанак и развој. Територију Републике Србије
непрекидно угрожавају бројне и разноврсне опасности које се, условно, могу сврстати у
природне (елементарне) и техничко-технолошке несреће, а које угрожавају људе, материјална
добра и животну средину. Друштвена заједница им се супротставља, у границама својих
техничких и организационих могућности.
Елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла,
проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке
кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси
и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија заразних
болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве већих
размера које могу да угрозе здравље и живот људи или проузрокују штету већег обима. Почетак,
обим и време трајања катастрофа углавном се не може унапред предвидети, али се за извесне
појаве на основу стечених искустава и статистичких података с обзиром на место појаве, услове
и годишње доба, може претпоставити да ће до њих доћи, као и колико ће трајати и које ће
последице произвести. Елементарне непогоде могу да покривају ужу или ширу територију, да
буду слабијег или јачег интензитета, што се може закључити тек по завршетку њиховог
деловања и при анализи причињених штета (броја жртава и обима материјалне штете).
Анализом катастрофа, тј. узрока настанка и последица у односу на човека и његова материјална
добра, долазимо до најпогоднијих организацијских мера, како превентивних, тако и
оперативних, за њихово отклањање. Последице које настају услед наведених опасности,
захтевају од територијалних субјеката, привредних друштава и других правних субјеката,
континуалну припрему за превенцију и реаговање.
Град Пирот, као територијална јединица Пиротског округа, свесна рањивости на елементарне
непогоде и друге несреће, предузима мере и активности на подизању капацитета локалне
самоуправе за превенцију и реаговање у случају катастрофа. Први корак је израда Процене
ризика од катастрофа, која представља основни документ стварања оптималног система заштите
и спасавања. Циљ израде Процене ризика од катастрофа града Пирота је да се идентификују
извори могућег угрожавања, сагледају могуће последице, потребе и могућности спровођења
мера и задатака заштите и спасавања у случају катастрофа у односу на штићене вредности
друштва. Процена треба да садржи описе свих сценарија за сваку опасност, за коју се радна група
определила, резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика) и картографски приказ
свих ризика. На крају радна група врши вредновање ризика, упоређивањем резултата анализе
ризика, тако да се добија јасна слика да ли је ризик прихватљив или ће се предузимати одређене
мере како би се умањио.
Процена је документ који захтева стално дограђивање и ажурирање. Праћење података у вези са
проценом је стални и основни задатак одговарајуће службе у оквиру градске управе. У том
смислу неопходно је израдити процедуре перманентног праћења стања опасности од катастрофа
на територији града Пирота и околних једиица локалне самоуправе. Такође, неопходно је
дефинисати систем сталног извештавања и размене података како би се створиле претпоставке
за благовременом анализом ситуације и информисање Штаба за ванредне ситуације.
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На основу резултата Процене врши се израда Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама. Систем заштите и спасавања димензионисан на основу Процене, јесте оптималан
и најповољнији могући систем, који има дугорочне могућности за развој и опстанак у свим
условима.
Процена је, у складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2017), структурирана у четири тачке.
I.

II.

Увод садржи основне податке о Процени и циљу који треба остварити израдом
Процене, како би се град Пирот плански припремио за реаговање у случају
катастрофа.
Општи део:

− Положај и карактеристике територије има за циљ да прикаже интерни и екстерни
карактер положаја града Пирота. Сви интерни и екстерни елементи положаја, дати у односу на
постојеће стање, а на основу података добијених од стручних служби градске управе, узеће се у
обзир приликом процене и анализе ризика града Пирота.
− Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критична инфраструктура)
обухвата најважније елементе критичне инфраструктуре, неопходне за функционисање града
Пирота, на основу пројектне документације којом располажу носиоци критичне
инфраструктуре.
III.

Посебни део:

− Идентификација опасности од катастрофа представља централни део Процене у коме
су идентификоване и анализиране опасности карактеристичне за територију града Пирота. На
основу идентификованих опасности, утврђује се могући развој догађаја - сценарио, интензитет
и анализа последица по опасностима. Сценарио се израђује за две врсте догађаја, и то:
највероватнији нежељени догађај и нежељени догађај са најтежим могућим последицама.
Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља, затим да
услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално очекивати да може на одређеном
простору угрозити животе и здравље људи и направити материјалне штете. Нежељени догађај
са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко појављује на одређеном простору, а у
случају његовог настанка има такав интензитет чије последице су катастрофалне за све штићене
вредности. На основу постојећег стања, за које су подаци добијени од стручних служби и
привредних друштава, одређена је величина потенцијалне опасности од појединих
елементарних непогода и других несрећа и извршена процена ризика за сваку потенцијалну
опасност. На основу сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама,
извршено је рангирање опасности и предложене су мере за третман ризика на општем нивоу.
IV.

Закључак садржи резиме свих опасности и нивоа ризика.
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II

ОПШТИ ДЕО

1 ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
1.1 Географски положај територије
Град Пирот се налази на 43°09′ СГШ и 22°36′ ИГД, у југоисточном и, уједно, пограничном делу
Републике Србије. Са административно-политичког аспекта, Пирот је седиште Пиротског
округа. На истоку се граничи са Републиком Бугарском, на југу и југоистоку са општином
Димитровград, на западу са општинама Бела Паланка и Бабушница, а на северу са Зајечарским
округом, односно општином Књажевац. Са општинама Димитровград, Бела Паланка и
Бабушница чини Пиротски округ који је највећи округ у Републици Србији. Сâм Град је управни,
индустријски, културни, школски, зравствени и трговински центар. На Слици 1. је приказан
географски положај Пиротског округа и града Пирота.
Слика 1: Географски положај Пиротског округа и града Пирота

У Пироту има 89 месних заједница које заједно са Градом заузимају површину од 1.232 km2
односно 123.200 ha. У сваком сеоском насељу месна заједница носи назив насељеног места
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(села), и ту спадају следеће месне заједнице: Гњилан, Барје Чифлик, Расница, Сиња Глава,
Пасјач, Блато, Костур, Велики Суводол, Мали Суводол, Понор, Присјан, Камик, Држина,
Петровац, Војнеговац, Суково, Јалботина, Горња Држина, Власи, Бело Поље, Чиниглавци,
Градиште, Срећковац, Планиница, Крупац, Велико Село, Велики Јовановац, Мали Јовановац,
Трњана, Пољска Ржана, Бериловац, Извор, Градашница, Нишор, Добри До, Покровеник,
Копривштица, Гостуша, Паклештица, Велика Лукања, Бела, Височка Ржана, Славиња, Росомач,
Рсовци, Јеловица, Дојкинци, Брлог, Темска, Куманово, Рудиње, Рагодеш. Топли До, Засковци,
Цероваљ, Шугрин, Мирковци, Базовик, Орља, Црноклиште, Осмаково, Враниште, Станичење,
Сопот, Ореовица, Црвенчево, Обреновац, Милојковац, Басара, Беровица, и Церев Дел. На
подручју сâмог Града се налазе следеће месне заједнице: Нова мала, Барје, Танаско Рајић, Осми
септембар, Кале, Славонија, Тијабара, Станица, Бег башта, Радин до, Бериловска капија, Тигрово
насеље, Прчевац, Ђерам, Нови Завој, Нова болница, Расадник и Присјанско насеље.
Магистрални ауто путеви кроз Град – интерконтинентални магистрални правац, европски
аутопут Е-80, пут од Ниша ка Димитровграду, E-70 железнички интерконтинентални
магистрални правац (Турска – Балкан) и близина границе са Бугарском (35 km) указују на
повољан положај града Пирота.

Рељеф
Подручје града Пирота припада брдско-планинском подручју источне Србије. У овом крају
рељеф је веома хетероген и издиференциран и одликује се великом разноликошћу облика који
су настали као последица врло сложене генезе и еволуције овог краја у дугом периоду. Састоји
се од планина, брда, брежуљака, котлина и поља. Планински услови у укупној површини
учествују са око 40%, брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски око 6%. На слици 2.
приказана је карта града Пирота.
Пространа Пиротска котлина је најзначајнији привредни ресурс за пољопривреду овог краја.
Котлина је тектонског порекла. Изнад и испод насталог покривача налази се врло жива геолошка
и тектонска структура у којој доминирају кречњаци различите структуре и различитог састава,
а у значајној мери су заступљени и терцијарни лапори и пешчари. На раседним линијама
северозападно од Пирота јављају се у издашнијој мери и стене еруптивног порекла. У котлинама
се јављају и тектонски предиспонирана врела и терме (Бањица и Даг бањица). Надморска висина
котлине је од 320 до 400 m и има правац пружања северозапад-југоисток. Са побрежјима
(ободним деловима) има површину од око 12.000 ha, од чега равничарски део заузима око 8.000
ha. Укупне дужине је око 25 km. Котлина се на северу сужава и прелази у уску долину Нишаве
која ствара Сићевачку клисуру одвајајући Суву планину (1.808 mnv) од Сврљишких (1.334 mnv).
Сићевачка клисура је, после Ђердапске, највећа пробојница у Србији, дужине 17 km. Омањом
островичком котлином подељена је на горњи кањонски и доњи клисурасти део. Кроз Сићевачку
клисуру пролази магистрални пут и међународна саобраћајница која спаја Ниш са Пиротом,
односно Републику Србију са Бугарском и, преко Бугарске, са Турском (Истанбулом) и Блиским
истоком.
Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке планине и река Јерма. Пробијајући се кроз
Гребен и Влашку планину, Јерма је изградила веома живописну и композитну долину коју чине
два кланца које мештани називају Одоровско и Влашко ждрело (или Влашка клисура). Стране
кланаца су висине 300-400 m (у неким деловима и до 800 m) и ширине 10-30 m. Све до почетка
ХХ века овај део је био непроходан. Тада је за потребе рудника каменог угља пробијена траса
железнице уског колосека, а седамдесетих година је уместо пруге направљен асфалтни пут.
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Слика 2: Карта града Пирота

На западу се на пиротску котлину настављају обронци Суве планине, која почиње код Пирота
Белавом, односно његовим источним делом – Сарлахом. Сарлах се издиже изнад сâмог града и
представља мали хорст настао давним тектонским поремећајем. Његов највећи врх је
Момчиловац (562 m), удаљен од града свега 3 km. Преко превоја Белаве и Суве планине на
југозападу пролази асфалтни пут који, преко Бабушнице, Власотинца и Лесковца, води до јужног
Поморавља. Преко превоја, на северозападу, пролазио је стари Цариградски друм преко Беле
Паланке до Ниша.
Северно од Пирота дижу се брда Провалија и Прчевац. Североисточно од Пирота пружа се
планина Видлич, са највишим врхом Басарски камен (1.377 m). Источно од Пирота се пружа
благо заталасана крашка висораван Тепош. Она представља крајњи јужни део Височице и крајњи
југоисточни огранак Старе планине према долини Нишаве.
Тепош се на истоку наставља у Стару планину – највећу планину у Србији, са врхом Миџором
од 2.169 mnv, који је и државна граница између Србије и Бугарске. Растојање од Пирота до
подножја Миџора износи око 30 km. Стара планина спада у ред најлепших српских планина, а
њен главни венац је дугачак око 500 km (од Зајечара до Црног мора). Друго име ове планине је
Балкан, тако да је Балканско полуострво добило назив по њој.
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Геоморфолошке карактеристике територије
Надморска висина у Пироту се креће од 320 до 2.169 mnv. Котлина у којој је настао Пирот је
тектонског порекла, вероватно још пре олигоцене старости, а сасвим сигурно олигоцене.
Језерска фаза је оставила ,,ожиљке“ у виду абразивних трагова у вишим регијама на висинама
изнад 570-600 m. Котлину су у току језерског трајања испуниле дебеле наслаге језерских
седимената. По завршетку језерске (негде крајем плиоцена), котлина је ушла у флувијалну фазу
која и сада траје. Преко осушеног језерског дна потекла је плеистоцена Нишава. Изнад и испод
неогеног покривача налази се врло жива геолошка и тектонска структура пиротске котлине.
Доминирају кречњаци различите старости и састава, а поред њих у доброј мери су заступљени
и терцијарни лапори и пешчари. На раседним линијама северозападно од Пирота – на
Момчиловцу, западно од жуковског моста и на Провалији јављају се у издашној мери стене
еруптивног порекла – андезити, чија појава као и тектонски предиспонирана врела и терме
(Бањица и Даг бањица) и геолошко морфолошка шароликост простора говори о врло живој и
интересантној тектонској и егзогеној активности.
Клисуре
Поред наведених клисура (Сићевачке и Влашке), реке у пиротском крају су формирале и друге
живописне пределе. Бањичка клисура је дуга преко 1 km, а чини је корито Градашничке реке.
Клисура има врло стрме, скоро вертикалне одсеке, изражене нарочито на левој страни док је
десна страна нешто блажа. Само корито Градашничке реке је стеновито, под крупним
блоковима, џиновским лонцима и мањим одсецима на слаповима што чини клисуру врло
импресивном и упечатљивом.
Река Височица, почев од њеног горњег тока на Старој планини па до њеног уливања, створила
је клисуру тј. кањон који је веома стрм и неприступачан, до 400 m висине. У горњем делу
Височице интересантни су и кањони, односно клисуре, на прилазу одмаралишту Врело.
Темачка клисура карактеристична је за доњи ток реке Височице, односно Темштице. Пролази
кроз крашки предео стварајући усеке и клисуре. Саму клисуру карактеришу џиновски лонци
напуњени водом, као и известан број водопада. Врло је интересантна и клисура Росомачке реке
са усеченим долинама и стрмим странама. За њу је карактеристична појава пречага у кориту
реке, тако да имамо интересантан низ слапова и водопада који подсећају на Плитвичка језера.
Јаме, пећине и понори
У планинским и забрдским деловима заступљени су и подземни крашки облици. Њих
представљају углавом понори, јаме и пећине. Понори су ређи и заступљенији испод Големог
врха и Смиловачког камена, северно од Одороваца и на Тепошу. Због сужености њихових отвора
онемогућавају приступ у њихову унутрашњост, међутим према потмулом звуку који настаје
ударом ноге или баченим каменом, може се закључити да су пространи и дубоки и да наниже
прерастају у јаме звекаре. Међу познатијима су Понор, Вртибог, Каменички понор и Ваганица
са Камином.
Једна од најпознатијих јама пиротског краја налази се на 1.320 mnv. Остале су у сектору
Одоровачког поља код Ђурђеве главе, међу којима се истичу Јамалска и Оyина пропаст дубине
око 25 m. Позната је и леденица која се налази на планини Белави, код села Станичење. У овој
великој крашкој јами температура је увек испод нуле.
Пећине су врелског и понорског типа и углавном се јављају на ободима поља. Евидентирано је
35 јама и 20 правих пећина. Већи број њих имају шире и дуже канале и поноре, те се убрајају у
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сложене пећине које се комбинују са јамама. Најпознатија је Попова пећина, затим Данлучица,
Тамна дупка, Недељна пећина, Држинска пећина и Ветрена дупка.

1.2 Хидрографске карактеристике
Подручје Пирота је у хидрографском погледу релативно добро развијено. Сви водотоци
припадају сливу реке Нишаве, највеће притоке Јужне Мораве, која практично дели територију
на два неједнака дела: већи североисточни према граници са Бугарском и мањи југозападни
према Белој Паланци и Бабушници. Поред Нишаве, главни водотоци на овом подручју су река
Јерма и река Височица. Цело подручје припада јужноморавском, односно црноморском сливу.
Све реке у пиротском крају су планинске, изузев Нишаве која је равничарска.
Река Нишава са дужином од 218 km најдужа је притока Јужне Мораве. Она извире у Бугарској и
протиче кроз ову суседну државу у дужини од 67 km. На путу од Бугарске до ушћа у Јужну
Мораву, Нишава својим током пролази кроз Димитровград, Пирот, Белу Паланку, Нишку Бању
и кроз Ниш.
Леве притоке Нишаве на територији Пирота су река Јерма, Суковски поток, бујични потоци који
се формирају на простору села Петровац, села Држине, бујични поток Рогоз, Расничка река,
Костурска река (са притоком Блатском реком), река Бистрица, као и мањи бујични потоци. Десне
притоке су поток Крупац, Градашничка река, река Темштица са својим саставницама (реком
Височицом и Топлодолском реком) која се у Нишаву улива код села Станичење, Црноклишки
поток код села Црноклиште, Изворски поток и Осмаковска река.
Јерма је највећа притока реке Нишаве, извире на планини Власини, тече у правцу села
Стразимировца, где прелази у Бугарску, тече до Знепоља и Трна, а после тога код села
Петачинци поново прелази у Србију. Притоке Јерме су Кусовранска река (лева притока) и
Погановска река (десна притока). Дужина реке је 65,5 km, од тога у дужини од 25 km протиче
кроз Бугарску.
Височица је десна притока реке Нишаве, у коју се, као река Темштица, улива низводно од
Завојског језера. Настаје од неколико извора испод планинског врха Ком (2.016 m) на
југоисточном делу Старе планине у Републици Бугарској. У Србију улази у општини
Димитровград. До села Славиња ова река је позната као река Комштица, по селу Комштица у
Бугарској. У овом делу водотока Височица је широка 5 до 7 m, са просечном дубином воде од
40 до 80 cm. Од уласка у Србију река Височица меандрира и тече у правцу југоисток-северозапад
до ушћа са Топлодолском реком (непосредно низводно од Завојског језера). Низводно од ушћа
Топлодолске реке, Височица тече као Темштица. Височица у Бугарској тече у дужини од 15 km,
а у Србији је дужина тока 69 km.
Најважније притоке реке Височице су десне притоке: Сенокошка – Каменичка река, Бољевска
бара, Криводолштица, Росомачка река и Дојкиначка река. Као лева притока, која нема стални
ток, али са појавом подземних вода, убраја се Влковијска бара. У пролећном периоду приликом
отапања снега са врхова Старе планине и Видлича, долази до знатног пораста водостаја реке
Височице, тако да повремено долази до изливања ове реке, посебно на деоници низводно од села
Славиња.

1.2.1 Реке првог и другог реда
Главни водени токови на територији Града Пирота су Нишава, Јерма и река Височица. Цело
подручје припада јужноморавском, односно црноморском сливу. На основу чл.55 (став 5) Закона
о водама ("Сл. гласник" бр.30/2010) и Одлуке о утврђивању Пописа вода ("Сл. гласник", бр.83
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од 09/2010), ове реке припадају међудржавним водама, односно водама I реда. Водотокови II
реда су: река Бистрица, поток Рогоз, Расничка река, Костурска река, Пасјачка-Блатска река,
поток Крупац, Градашничка река, Црноклишки поток, Изворски поток и Осмаковска река у
сливу Нишаве; Суковски поток у сливу Јерме; река Клајћа, Рудињска река, Засковачка река,
Топлодолска река, Дојкиначка река и Росомачка (Славињска) река у сливу Темштице односно
Височице.
Река Нишава је дуга 151 km, од чега 27 km пролази кроз територију Града. Површина њеног
слива је 3.950 km2. Настаје од реке Јерме, која протиче у дужини од 45 km кроз Србију, и Гинске
реке, чија је дужина на територији Србије 6 km. Њене притоке су: Градашничка река, Бистрица
и Темштица са дужином од 70,6 km (чије су притоке: Височица, Дојкиначка река, као и друге
притоке и потоци). Просечан проток воде реке Нишаве кроз подручје Пиротa износи око 70 m3
у секунди и креће се од 1,97 до 700 m3. Карактеристике њене воде у летњим месецима изнад
железничког моста на улазу у град су следеће: просечна температура воде је око 18 до 20°С, без
боје, мириса и укуса.
Јерма настаје од Вучје и Грубине реке. Површина њеног слива је 650 km2. Дужина њеног тока
је 65,5 km, а од тога нашој земљи припада 40,5 km. Јерма у току лета има просечну дневну
температуру од 16°С, без боје је, мириса и укуса, чиста, погодна за купање и бављење спортским
риболовом. На више места река се дели у више рукаваца, између којих су острва. Тече кроз
Влашку клисуру, тако да овом пределу даје изузетно интересантан и живописан пејзаж. Важније
притоке Јерме су: Кострешевска река, Лишовица, Глоговштица, Јабланица, Погановска река,
Звоначка и Кусовранска река.
Височица је најдужа и најбогатија водом од свих притока Нишаве.
Настаје од неколико извора испод планинског врха Ком (2.016 m) на југоисточном делу Старе
Планине у Републици Бугарској. У Србију улази 2 km југоисточно од села Доњи Криводол. Све
до села Славиња ова река је познатa као река Комштица, по селу Комштица у Бугарској. Од
самог уласка у Србију, река Височица меандрира и тече правцем југоисток-северозапад до ушћа
са Топлодолском реком (непосредно низводно од Завојског језера). Низводно од ушћа
Топлодолске реке, Височица тече као Темштица. Височица у Бугарској тече у дужини од 15 km,
а у Србији је дужина тока 69 km. У ушће Нишаве доноси 10 m3 воде у секунди, а у марту, априлу
и мају између 16 и 22 m3. Ово је типично планинска река, не много богата водом у горњем току,
док се у доњем току повећава њен водостај. Међу значајнијим рекама овог краја, које повећавају
доток Височице су: Топлодолска, Дојкиначка, Росомачка, Штављачка, Јеловичка река и др. Сâма
Височица спада у ред најчистијих вода у Србији, као и њене притоке. У току лета она је веома
хладна, поготово у вишим пределима (изнад 1.500 m), а у нижим пределима летња температура
воде је од 10 до 15°С.

1.2.2 Водотоци, речице и подземне воде
Значајнији водотоци и речице на територији Пирота су:
−

−
−

у сливу Нишаве: река Бистрица, поток Рогоз, Расничка река, Костурска река, ПасјачкаБлатска река, поток Крупац, Градашничка река, Црноклишки поток, Изворски поток и
Осмаковска река;
у сливу Јерме: Суковски поток;
у сливу Темштице (Височице): Клајћа, Рудињска река, Засковачка река, Топлодолска
река, Дојкиначка река и Росомачка (Славињска) река.
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Поред површинских водотокова, подручје Пирота богато је и подземним водама. Сталне притоке
Нишаве постају од крашких врела која избијају по њеном ободу. Врела су храњена водама река
понорница, па Крупачко и Градишко врело добијају воду понорнице Одоровачке реке, док
извори Боклуџе, који избијају у равни котлине, настају од понорница које се спуштају са Влашке
планине.
Са друге стране Сарлаха, под којим избијају термални извори Пиротске бањице, на удаљености
од око 3 km, избија крашко Врело у Станичењу. Температура воде на овом врелу, које истиче из
пећинског канала, мерена у августу и септембру, износила је 1,6-1,7ºC. Сабирну област Пиротске
бањице и Врела у Станичењу, представљају југоисточни делови планине Белаве. Изузетно ниска
температура Врела објашњава се температурном инверзијом у подземним шупљинама, великим
дворанама. Наиме, у овим се дворанама задржава хладан ваздух из зимске половине године, као
и у леденицама. Пролазећи кроз овај слој хладног ваздуха, прокапне воде се расхлађују и
снижавају своју температуру и до 10ºC. У централној равни Пиротске котлине, на периферији
града, избија неколико дубинских крашких врела, удаљених 1-3 km од Пиротске бањице. Ова су
врела храњена водом понорница које се спуштају са била Влашке планине. Понорске воде
спуштају се дубоко испод језерских седимената, чија се дебљина креће око 170 m, и под
притиском избијају на површину. Температура њихове воде се креће од 11 до 12,5ºC, као и на
ободским крашким врелима. Ни у овом случају није утврђено загревање подземних крашких
вода са њиховим спуштањем у дубину кречњачке масе.
Извори у подгорини Старе планине јављају се у великом броју, од којих су најзначајнији извори
у атару Височке Ржане, изнад Славиње и више десетине извора у атару Рсоваца.

1.2.3 Природна и акумулациона језера
Једино природно језеро у пиротском крају је Крупачко језеро. Налази се између села Крупац и
Великог села. Дугачко је око 2 km, просечне ширине око 200 m, док је дубина до 5 m. Језеро
добија воду из великог броја извора, од којих се највећи зове Ћошка. Вода отиче из језера и
улива се у Нишаву код села Крупац, па отуда и потиче назив овог језера. Његову површину
прекривају разне барске траве, а сâмо језеро је богато разноврсном рибом.
Завојско језеро је по своме постанку једино такво језеро у Србији. Настало је изненада, када је
почела да клизи земља у кањону Височице. Године 1963, 25. фебруара брдо, на око два
километра низводно од села Завој, је почело да клизи у долину реке Височице и створена је
велика земљана брана. За само пет дана река је претворена у језеро и последња од 160 завојских
кућа нашла се под водом. У селу Завој угасио се живот. Део Пирота који су населили бивши
становници Завоја назвали су Нови Завој. Притисак језера у коме се накупило близу 20.000.000
m3 водене масе претио је да разруши препреку и сравни са земљом бројна насеља низводно од
Завоја, а према неким мишљењима био би угрожен и Ниш.
Пре појаве клизишта скупштина Републике Србије предвидела је да у енергетски биланс
републике уђе и хидроелектрана „Паклештица” на Височици. Са појавом клизишта та идеја је
коригована. Увидело се да брану треба ,,наслонити” на природну брану чиме би била створена
далеко већа акумулација. Камен темељац нове електране постављен је 8. септембра 1977. године,
а радови су стварно почели 1983. године. Данас Завојско језеро представља основни
хидроенергетски објекат за производњу струје. Акумулира 170.000.000 m3 воде, од чега 140.000.
000 m3 корисне запремине.
Завојско језеро спада у језера са хладном водом. Карактеристика овог језера је бистра вода
изузетно богата рибом, а само језеро је једно од најлепших вештачких језера у Србији. Дугачко
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17 km, а његова ширина је променљива и износи од 600 па до 1000 m. Површина слива
водоакумулације износи око 554,8 km2. Карактерише се великом провидношћу и чистоћом, док
је дубина код саме бране 90 m. Језеро се налази на 15 km од града и повезано је адекватном
саобраћајницом, којом се стиже за 15 до 20 минута.
Из водоакумулације ,,Завој“ вода се наменски испушта и прерађује у ХЕ ,,Пирот“, а искоришћена
вода одлази у компензациони базен (површине 36 ha и запремине 750.000 m3) на десној обали
Нишаве, чији је задатак да врши дневно регулисање притока. Поред овог, на левој обали Нишаве
постоји и резервни компензациони базен (површине 5 ha и запремине 100.000 m3) који при
великом водостају реке треба да прими воду која тренутно не може да уђе у реку. Са главним
базеном је повезан сифоном који пролази испод Нишаве, а у летњим месецима се користи као
градско купалиште.
Поред наведених водотокова и језера, на подручју града Пирота је изграђена и акумулација
Суково на Суковском потоку запремине 250.000 m3.

1.3 Метеоролошко - климатске карактеристике
Под појмом клима се подразумева „просечно (средње) стање времена“, или прецизније,
статистички опис средњих вредности и варијабилности времена, у опсегу од неколико месеци
до неколико хиљада или милиона година. Клима се проучава преко посматрања њених
елемената, чинилаца и модификатора.
Елементи који се узимају у обзир при одређивању климе су инсолација, температура ваздуха,
ваздушни притисак, смер и брзина ветра, влажност ваздуха, падавине, облачност и снежни
покривач, а који се мењају под утицајем климатских фактора или модификатора (географска
ширина, рељеф, распоред копна и мора, морске струје, надморска висина, ротација, револуција,
атмосфера, удаљеност од мора и језера, тло, биљни покривач и утицај човека).

1.3.1 Врста климе
Клима у пиротском крају је умерено континентална. У непосредној близини Пирот, на ваздушној
удаљености од 6-7 km налазе се средње високе планине котлинског обода, које се на нижим
висинама (1000-1377 m) одликују субпланинском и планинском климом, а у вишим подручјима
(преко 1500 m) алпском климом. Овакав однос различитих природних средина омогућује
корисна ваздушна струјања у рубној зони котлине у којој се налази Пирот.
Географски положај града Пирота, који је смештен у Пиротској котлини између јужних обронака
Старе планине, северних падина Влашке планине и источних делова Суве планине и Белаве, у
великој мери утиче на климу овог подручја. Због велике удаљености од Јадранског мора и
Атлантског океана са једне стране, а отворености утицају континенталних ваздушних маса са
севера на другој страни, у Пироту влада умерено-континентална коју условљавају бројни
чиниоци од којих су најзначајнији: орографске карактеристике, велике разлике у надморској
висини (од 320 до 2.168 m), хидрографске – хидролошке карактеристике, геолошки састав,
ваздушна струјања и др. У непосредној близини Пиротa, на ваздушној удаљености од 6-7 km
налазе се средње високе планине котлинског обода, које се на нижим висинама (1000-1377 m)
одликују субпланинском и планинском климом, а у вишим подручјима (преко 1500 m) алпском
климом. Овакав однос различитих природних средина омогућује корисна ваздушна струјања у
рубној зони котлине у којој се налази Пирот.
Због тога се на овом простору могу издвојити три климатске зоне: долинска, прелазна и
планинска. Прелазна зона захвата предгорја планина, горње токове река, мање котлине и више
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површи од 800 до 900 mnv. Овде су зиме дуже и хладније, а лета краћа и свежија и са више
падавина. На вишим и високим планинама преко 900 mnv (планинска зона), зиме су дуге, хладне
и снеговите, лета кратка и свежа и са знатно више падавина. Снег у овом делу може бити
присутан од октобра до маја и јуна месеца. У Пиротској котлини клима има обележја умереноконтиненталне климе долинске варијанте где су пролећа влажна и пријатна, лета топла, јесени
благе и дуге, а зиме претежно хладне. Прелазна доба се одликују временском променљивошћу,
док су лета са доста стабилним временом и повременим пљусковитим падавинама локалног
карактера. За зиму су у овом крају карактеристичне снежне падавине и оне се могу јавити од
октобра до марта.
Сви битни климатски елементи се прате са метеоролошких станица. Премда на територији
Пирота нема ни једне метеоролошке станице, клима у Граду се прати преко метеоролошке
станице ,,Димитровград“ у општини Димитровград која је удаљена свега двадесетак километара
од Пирота. Наведена метеоролошка станица је једна од најстаријих у нашој држави и основана
је 1926. године.
Просечна годишња температура ваздуха је 11,3ºC. У Табели 1. приказане су средње месечне и
средња годишња температура у Пироту. На основу табеле може се видети да је најхладнији
месец јануар (-1ºC) када је мали угао падања сунчевих зрака и кратко време осунчавања.
Најтоплији месец је јул у коме је средња месечна температура +22ºC. Средња зимска
температура је 0,8ºC, средња летња 19,9ºC док је јесен са 11,1ºC топлија од просечне пролећне
температуре (10,8ºC) за 0,3 ºC.
Амплитуда колебања за посматрано подручје износи 70ºC, јер је најнижа забележена
температура у Пироту била -29ºC (13. јануара 1985. године), а највиша око +41ºC (5. јула 2000.
године).
Табела 1: Средња годишња температура у ºC
Пирот

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Нов

Дец

Год.

-1

1,7

5,7

11

15,7

18,8

22

20,4

16,5

11,2

5,8

1,3

11,3

Дани са јаким мразом су дани када је забележена температура од -10 ºC. Они се јављују од
новембра до марта, при чему су заступљенији крајем јесени него почетком пролећа. Максимум
је у јануару, када је просечан број ових дана 4,8. Средња вредност броја дана са јаким мразом је
10,8.
Годишњи просек мразних дана у Пироту износи око 96. Мразни дани су дани када је минимална
дневна температура била испод 0ºC. Јављају се од септембра до маја, при чему је њихов број у
овим месецима занемарљив (0,1 односно 0,2). Највећи број мразних дана је у јануару и децембру
(у просеку 24,8 односно 20,3), при чему су нешто заступљенији почетком пролећа (март 13,5)
него крајем јесени (новембар 11,3).
Ледени дани су дани када је максимална дневна температура била испод 0ºC. У Пироту су
присутни од новембра до марта. Годишњи просек износи 15,4, док се најчешће јављају у јануару
(6,9) и децембру (3,9).
Са друге стране, на годишњем нивоу, средњи број летњих дана (када је забележена максимална
температура изнад 25ºC) у Пироту износи 95,3. Најзаступљенији су у јулу и августу (23,6
односно 23,7 дана), док је у јуну њихов број у просеку на око 17. Овакви дани су заступљенији
почетком јесени (септембар 14) него крајем пролећа (мај 9,7), а њихова појава је могућа и у
марту, односно новембру.
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Број тропских ноћи, односно дана јесте број дана када је минимална температура била преко
20ºC. Њихов број је веома мали и јављају се од јуна до августа. Тропски дани се јављају од априла
до октобра. Слично као и код летњих дана, број тропских дана је најзаступљенији у јулу (10
дана) и августу 11,5 дана, док у јуну њихов број пада на 4,6. Заступљенији су у септембру (3,4)
него у мају (1,2).
На Старој планини, зонa од 1200 – 1800 mnv припада појасу хладне и снежне бoреалне планинске
климе са средњим годишњим температурама ваздуха од 4-7ºC и 950-1100 mm падавина. Изнад
ове зоне (1700-2000 mnv) простире се појас субалпске климе са средњом годишњом
температуром ваздуха од 2,5-4ºC и сумом падавина од 1000-1150 mm, дуготрајним снежним
покривачем, великим бројем дана са мразом и скраћеним вегетационим периодом што
представља добар услов за развој зимско-спортског туризма због дужег присуства снега.
Међутим, пратећи просечне годишње температуре у Пироту, примећује се тренд раста средње
годишње температуре што се добрим делом приписује утицају глобалног загревања и ефекту
стаклене баште.

1.3.2 Влажност ваздуха
У Пиротској котлини просечна релативна влажност ваздуха износи 74,5%. Она је по правилу
највећа по јануару (85,9%), а најмања у августу (64,3%). Посматрано по годишњим добима,
најмања је у лето (64,7%), затим у пролеће (73%), јесен (76,1%) и најзад у зиму (84,1%).

1.3.3 Падавине
Пиротска котлина је заштићена од продора хладних ваздушних маса, а планински венци на
југозападу спречавају продор влажног ваздуха, што има за последицу изузетно мале годишње
суме падавина, због чега Пирот са околином спада у најсувље пределе у Србији.
У котлинама, у којима при свим правцима кретања ваздушних маса, преовлађују силазна
ваздушна струјања, количина падавина је мања, у односу на околне планине и клисуре. Град
Пирот, са надморском висином од 368 m, прима, у просеку, 581,5 mm падавина. У летњим
месецима известан утицај на количину падавина у котлинама има локална циркулација ваздуха
изазвана топлотном конвекцијом јер високе температуре ваздуха у котлинама у летњим данима
доводе до интензивног узлазног кретања лаког и топлог ваздуха и образовања конвективних
падавина најчешће у поподневним часовима.
Дебљина снежног покривача на планинама креће се у распону од 0,5 m до 1,5 m. Снежни период
на Старој планини углавном почиње у новембру, а завршава се у априлу. Број дана са снежним
покривачем такође је неуједначен. Најмање је таквих дана у Пиротској котлини – испод 30, а
највише на Старој планини – преко 80.
У Табели 2. је приказана количина падавина у Пироту по месецима и на годишњем нивоу.
Табела 2: Месечна и годишња количина падавина у mm

Пирот

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Нов

Дец

Год.

34,8

36,1

40,2

49,7

65,3

79,4

50,6

39,5

42,5

39,4

56,4

47,5

581,5

Анализирајући количину падавина по годинама на територији града Пирота, може се закључити
да она ретко прелази 600 mm годишње. Најнижа количина падавина је била 1994. године – 372,1
mm, а највећа 1970. године – 739,5 mm. Честина града није велика.
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1.3.4 Ветрови
Са Слике 3. се може видети да у градској ружи ветрова преовлађују ветрови северног (107 %),
западног (31 %) и северозападног (58 %) квадранта. Затим следе југоисточни (36 %), а ветрови
североисточног (9%) и југоисточног (7 %) квадранта су безначајни. Средња брзина ветра је мала
– око 0,9 m/s , док је максимална брзина 68 km/h која је карактеристична код југоисточног ветра
у пролеће, код западног и југозападног у лето, а код северозападног у свим годишњим добима.
Планински део ових крајева карактерише се ветровима северног квадрата из правца север
северозапад и североисток. Ветрови нису јаки. Јачина им је испод 2° Бофорове скале.
Слика 3: Ружа ветрова

1.3.5 Осунчаност
Значајне су разлике у дужини трајања сунчевог сјаја чија је вредност у низијском делу знатно
већа (разлика у годишњим сумама је чак 200 h), што му даје одређену предност у домену
продукције биомасе, здравствено-хигијенском и рекреативном смислу. Годишњи ток овог
климатског елемента веома је правилан и у њему се истичу децембарски минимум (око 60 сати)
и јулски максимум (преко 300 сати) због мањег угла падања сунчевих зрака и краћих дана у току
зиме, односно већег угла падања сунчевих зрака и дужих дана у току лета.

1.3.6 Облачност и магле
Климатски елемент облачност директно је сразмеран висини падавина и обрнуто сразмеран
инсолацији. Просечна вредност облачности планинског подручја мења се од севера према југу и
варира између 5,2 и 5,9 дана. Зима је најоблачнија, лето најведрије, а пролеће облачније од
јесени. Врхови Старе планине имају исту облачност као и низијски крајеви. На високим
надморским висинама зиме су ведрије, а лета облачнија, што није случај са низијама. Подручје
Града има 87,7 ведрих дана (24%) и 106,28 облачних дана (29,1%).
Магле се јављају 7,2 дана годишње. Могуће су у свим месецима, са максимумом у децембру (1,2
дана). Облачност је већа на пошумљеним, а мања на огољеним планинама. Већа је на планинама
изграђеним од вододрживих стена, а мања на оним од кречњака.
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На основу изложених података закључујемо да град Пирот поседује позитивне климатске
карактеристике: лета нису превише спарна, зиме нису сувише хладне (са изузецима), док је
магловитост незнатна.

1.4 Демографске карактеристике
У Табели 3. приказана је структура становништва, а на Слици 4. старосна структура
становништва.
Табела 3: Структура становништва
Град Пирот
Градско
становништво
Укупан број становника
57.928
Сеоско
становништво
Пораст/пад становништва 2002./2011.
-5.863
Број домаћинстава

20.309

Број чланова по домаћинству

2,85

Град
Село
Град
Село

0-4 године
5-19 година
20-59 година
преко 60 година

Старосна структура

38.785
19.143

13.003
7.306
2,98
2,62
2.191
8.234
31.231
16.272

Слика 4: Старосна структура становништва

4%
28%

14%
Од 0 до 4 године
Од 5 до 19 година
Од 20 до 59 година

Преко 60 година
54%

У Табели 4. приказан је број становника по насељима.
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Табела 4: Број становника по насељима
Град Пирот

Број становника

Град Пирот

Број становника

Базовик
Барје Чифлик
Басара
Бела
Бериловац
Беровица
Блато
Брлог
Велика Лукања
Велики Јовановац
Велики Суводол
Велико Село
Височка Ржана
Власи
Војнеговац
Враниште
Гњилан
Горња Држина
Гостуша
Градашница
Градиште
Добри До
Дојкинци
Држина
Засковци
Извор
Јалботина
Јеловица
Камик
Копривштица
Костур
Крупац
Куманово
Мали Јовановац
Мали Суводол
Милојковац

135
594
2
24
1.838
9
578
56
6
334
401
277
23
42
219
103
2.520
29
70
362
73
57
176
387
46
729
79
87
55
45
241
1.302
8
119
251
2

Мирковци
Нишор
Нови Завој
Обреновац
Ореовица
Орља
Осмаково
Паклештица
Пасјач
Петровац
Пирот (г)
Планинца
Покревеник
Пољска Ржана
Понор
Присјан
Рагодеш
Расница
Росомач
Рсовци
Рудиње
Сиња Глава
Славиња
Сопот
Срећковац
Станичење
Суково
Темска
Топли До
Церев Дел
Церова
Црвенчево
Црноклиште
Чиниглавци
Шугрин
Укупно

10
89
1.373
114
80
40
100
32
13
286
38.785
7
57
1.276
298
79
138
325
37
106
138
56
39
261
101
457
657
719
51
11
104
100
275
236
57
57.928

1.4.1 Полна структура од укупног броја становника (мушкарци, жене)
Полна структура је приближна републичком нивоу јер од укупног броја становника број
мушкараца је 29.108, а број жена 28.820, односно 49,75% становништва чини мушку популацију
а 50,25% женску. У Табели 5. приказана је упоредна полна структура становништва у Пироту
према резултатима пописа из 2002. и 2011. године.
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Табела 5: Полна структура становништва града Пирота
Пол
Мушки
Женски
Град Пирот
Попис Попис Попис Попис
2002.
2011.
2002.
2011.
Градско становништво
20.243 19.262 20.435 19.523
Сеоско становништво
11.758
9.846
11.355
9.297

1.4.2 Старосна структура
Старосна структура Града је претрпела значајне промене, нарочито у последњој деценији, и то
у прилог пораста особа старијих од 60 година, које чине 28% од укупног становништва.
По општеприхваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a, старим се сматра
становништво ако је учешће старијих веће од 7%. Град Пирот је захваћен овим процесом, због
значајног удела старије популације у укупном броју становника. На нивоу Србије проценат
становништва старог преко 60 година је 22,5%, па се може рећи да Пирот прелази републички
просек и има веома неповољну старосну структуру. Старосна структура становништва
приказана је у Табели 6.
У циљу сагледавања демографске будућности насеља која припадају територији града Пирота,
односно посматрањем становништва по добним групама у свим насељима, уочава се да у већини
насеља преовладава становништво преко 45 година старости. Лоша старосна структура
становништва је озбиљан демографски проблем јер са падом броја становника, постојећом
полном и старосном структуром, долази и до пада броја активног становништва за рад, а тиме и
до повећања броја лица са личним приходом и контигента издржаваног становништва, односно
до повећање економски неактивног становништва.

Број
година

0‐4

Укупно
становни
штво

женско
29.108

женско

28.820

женско

Укупно

2.191

Укупно

мушко

1.119
1.072
2.415
1.275
1.140
2.661
1.351
1.310
3.158
1.608
1.550
3.420
1.787

мушко
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско

20‐24

мушко

мушко

женско

15‐19

40‐44

57.928

Укупно

10‐14

Град Пирот

Укупно

женско
5‐9

Табела 6: Старосна структура становништва
Укупно

Укупно
мушко

Укупно
45‐49

50‐54

мушко

мушко
женско
Укупно

55‐59

мушко
женско
Укупно

60‐64

мушко
женско
Укупно

65‐69

мушко
женско

70‐74

Укупно
мушко

3.898
1.948
1.950
4.104
2.158
1.946
4.348
2.243
2.105
4.728
2.392
2.336
4.630
2.323
2.307
3.136
1.570
1.566
3.184
1.548
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женско
Укупно
25‐29

мушко
женско
Укупно

30‐34

мушко
женско
Укупно

35‐39

мушко
женско

женско

1.633
3.527
1.822
1.705
3.462
1.777
1.685
3.744
1.923
1.821

1.636
2.821
1.235
1.586
1.664
715
949
837
314
523

Укупно
75‐79

мушко
женско
Укупно
мушко

80-84

женско
Укупно

85 и
више

мушко
женско

1.4.3 Етничка структура становништва
Етничку структуру становништва Пирота чини 53.232 Срба (91,89%), 2.576 Ромa (4,47%) и 549
Бугарa (0,95%). Остале етничке групе које су заступљене су: Горанци 80, Македонци 67, Хрвати
42 и Црногорци 23.

1.4.4 Социјална структура од укупног броја становника
Под социјалном структуром се подразумевају међусобни односи различитих ентитета или
друштвених скупина, односно трајни и релативно стабилни облици односа у једном друштву.
Односи се на поделу друштва у структуралне скупине са различитим функционалним улогама,
значењима и циљевима. Социјална структура становништва се може груписати по различитим
критеријумима.

Радно способно становништво (број запослених/незапослених)
Један од основних показатеља нивоа развијености је и број запослених радника, посебно у
односу на укупно становништво. Број становника се, од 2000. године па на даље, смањивао из
године у годину, а нарочито после 2003. Међутим, с обзиром да се и укупан број становника
смањује из године у годину, учешће запослених се одржавало на приближно истом нивоу. У
прилог претходно наведеног говоре подаци у Табели 7. где је приказан број и проценат
запослених у Пироту по годинама.
Табела 7: Број и проценат запослених
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Број запослених

16.135

15.723

14.827

14.635

14.126

14.449

Проценат запослених у односу
на укупан број становника

27,85

27,14

25,56

25,26

24,39

24,94

Презентоване бројке су далеко мање од оптималне запослености која би требала да износи око
42% становништва. Међутим, ова граница се мора узети са резервом јер старосна структура
указује на велики удео старог становништва, а самим тим и велики број пензионера у Пироту.
Однос броја запослених који раде код правних лица и оних који раде код предузетника одржавао
се на приближно истом нивоу последњих неколико година, с тим што је у 2015. години у односу
на претходну дошло до мањег пораста броја запослених код правних лица и пада броја
запослених код предузетника. Учешће жена у укупној запослености одржавало се на нивоу од
45% као и у претходним годинама. На Слици 5. приказана је структура запослених лица.
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Слика 5: Структура запослених лица

2%

16%

Запослени код правних лица

Запослени код предузетника

82%

Лица регистрована као
индивидуални пољопривредници

Од укупно 14.459 запослених, највећи број запослених ради прерађивачком сектору – 5.650,
односно 39,1%, затим у трговини (на мало и велико) – 1.627, односно 11,26%, здравственој и
социјалној заштити – 1.287, односно 8,91%, образовању – 803, односно 5,56%, државној управи
и одбрани – 794, односно 5,49%, административним и помоћним услужним делатностима – 683,
односно 4,73%, саобраћају и складиштењу – 550, односно 3,81%, грађевинарству – 495, 3,43%,
услугама смештаја и исхране – 438, односно 3,03%, док запосленим у осталим привредним
делатностима чине 14,68%, односно 2.122 лица. Што се тиче рада у сивој економији процена је
да близу 10% радно активног становништва ради у сивој економији.
Иако је број незапослених од 1999. године па надаље имао тенденцију раста, у периоду од 20092011. године број незапослених се благо смањивао, да би након благог повећања њиховог броја
у 2012. и 2013. години, 2014. године било забележено осетније смањење броја незапослених,
чиме је после дужи низ година та бројка спала испод 7.000. Данас, као и пре две године, број
незапослених је задржан на нивоу испод 7.000, тачније према подацима са евиденције филијале
Пирот НСЗ-а за октобар 2017. године тај број је износио 6.504. У Табели 8. приказано је кретање
незапослених у Пироту за период од 2013.-2017. године.
Табела 8: Кретање незапослености у Пироту
2013.
2014.
2015.
Број незапослених
7.503
6.737
7.080
Проценат лица која траже посао у
12,9
11,6
12,2
односу на укупан број становника

2016.
7.033

2017.
6.504

12,1

11,2

Посматрајући податке за 2017. годину, од 6.504 незапослених лица, 3.651 или 56,1% су особе
женског пола. У односу на укупан број лица која траже посао 32,3% је са основним, 52,4% са
средњим, а 15,3% са вишим и високим образовањем. У Табели 9. приказана је старосна структура
незапослених.
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Табела 9: Старосна структура незапослених
Године
Број лица Број лица изражен у процентима
15-19
151
2,3
20-24
550
8,5
25-29
706
10,8
30-34
703
10,8
35-39
646
9,9
40-44
674
10,4
45-49
814
12,5
50-54
905
13,9
55-59
927
14,3
60-65
428
6,6
Укупно
6.504
100

Пензионери
Од укупног броја становништва, број пензионера у Пироту је 15.761. У Табели 10. приказан је
број становника према полу који су корисници пензије.
Табела 10: Корисници пензије
Пензионери

Град Пирот

Укупно
Мушко
Женско

15.761
7.365
8.396

Породице
Према подацима Републичког завода за статистику из 2011. године, укупан број породица је
11.474. Највећи број чине породице са једним дететом (6.155), затим породице са две детета
(4.824). Има 430 породица са три детета, 48 породица са четири детета и 17 породица са пет и
више деце. Просечан број деце у породици износи 1,51.

Мајке са децом до 15 година старости
На основу података добијених Пописом становништва из 2011. године на територији Града број
деце до 15 година старости је 7.267. Од тог броја 3.745 су мушка деца, а 3.522 су женска. Са
друге стране, укупан број мајки са децом износи 1.750.
Поред самохраних мајки (посебно мале деце и деце са посебним потребама), најугроженије су
следеће групе жена: домаћице, старе жене, болесне и жене са инвалидитетом, жене на селу, жене
у избегличком статусу, ромкиње, необразоване жене, жене жртве насиља и незапослене жене.

Лица са посебним потребама и друга лица којима је неопходна туђа помоћ и нега
У Табели 11. дат је приказ особа са инвалидитетом број лица чији је статус непознат и све то
приказано кроз старосну структуру.

19

Процена ризика од катастрофа града Пирота
Табела 11: Особе са инвалидитетом и особе чији статус није познат
Особе са инвалидитетом Особе чији је статус непознат
Град
Укупно
М
Ж
Укупно
М
Ж
Пирот
4.206
1.849 2.357
748
383
365
Испод 15
48
36
12
110
535
57
15‒19
31
13
18
39
25
14
20‒29
65
44
21
75
36
39
30‒49
295
165
130
230
121
109
50‒59
563
269
294
164
90
74
60‒64
445
207
238
47
23
24
65 и више
2.759
1.115 1.644
93
35
48
Просечна старост
68,67
66,31 70,51
41,23
40,64
41,85

1.5 Пољопривреда
Пољопривредно земљиште чине обрадиве површине, пашњаци, рибњаци, трстици и баре. Под
обрадивом површином подразумевају се земљишне површине на којима се гаје ратарски и
повртарски усеви, вишегодишњи засади и траве на којима се врши обрада, косидба и други
пољопривредни радови и, по правилу, убирају се приноси сваке године. Обрадиву површину
чине оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде.
Пољопривредне површине су заступљене у свим катастарским општинама, али са различитим
степеном заступљености, интензитетом и структуром коришћења, зависно од природних и
створених услова.

1.5.1 Пољопривредне површине
Подручје Града припада брдско-планинском подручју источне Србије. У овом крају рељеф је
веома хетероген и издиференциран. Одликује се великом разноликошћу облика који су настали
као последица врло сложене генезе и еволуције овог краја у дугом периоду. Састоји се од
планина, брда, брежуљака, котлина и поља. Планински услови у укупној површини територије
Града учествују са око 40%, брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски око 6%.
Пространа Пиротска котлина је најзначајнији привредни ресурс за пољопривреду овог краја. Од
укупно 123.200 ha (колика је површина Пирота), 56,7% односно 69.916 ha чини пољопривредно
земљиште. Поред пољопривредног, значајан удео у укупној површини има и шумско земљиште.
У Табели 12. приказана је укупна површина земљишта на територији Пирота на основу података
преузетих из Просторног плана града Пирота.
Табела 12: Земљишне површине на територији Града
Земљиште
Површине у ha
Структура у %
69.916
56,7
− Пољопривредно земљиште
41.756
33,9
− Шумско земљиште
11.528
9,4
− Непродуктивно земљиште*
Укупне земљишне површине
123.200
100
* ту спада земљиште под стамбеним и другим зградама, водотоци, земљишта под привредним, путним
и другим инфраструктурним објектима и камењари.

Од укупне пољопривредне површине, 29,8% (20.829 ha) је под ораницама и баштама, 2,6% (1.785
ha) под воћњацима, 2,7% (1.894 ha) чине виногради, 20,1% (14.091 ha) ливаде, 44,8% (31.313 ha)
пашњаци, а само 4 ha заузимају рибњаци, трстици и баре. На основу овог, обрадиве површине у
које спадају оранице, баште, воћњаци, виногради и ливаде, заузимају 38.599 ha што представља
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55,2% укупних пољопривредних површина. У Пироту има укупно 5.680 пољопривредних
газдинстава.

1.5.2 Ратарство и повртарство
У структури коришћења ораничних површина највеће учешће имају жита и сточно крмно биље.
У Табели 13. приказана је структура коришћења ораница и башта.
Табела 13: Структура коришћења ораница и башта
Категорија
Површине у ha Структура у %
10.875
52,2
− Жита
194
0,9
− Индустријско биље
2.206
10,6
− Повртно биље
5.778
27,4
− Сточно крмно биље
1.776
8,9
− Необрађено земљиште
Оранице и баште
20.829
100

1.5.3 Сточарство
Клима и конфигурација терена су услови који повољно утичу на развој сточарства у пиротском
крају. Најпознатији сточарски крајеви су на обронцима околних планина и Старој планини у
првом реду. У Табели 14. дат је приказ броја говеда, свиња, оваца, коза и стоке на испаши, као и
број коња, живине и кошница пчела.
Табела 14: Број говеда, свиња,оваца, коза, стоке на испаши, живине, коња и кошница пчела
Укупно
5.069
Говеда
Краве
3.270
Укупно
9.529
Свиње
Крмаче
571
Укупно
17.801
Овце
Овце за приплод
15.007
Козе
Укупно
8.321
Говеда
1.126
Стока на испаши
Овце
15.470
Козе
4.378
Коњи
Укупно
235
Кокоши
75.874
Ћурке
675
Живина
Патке
932
Гуске
203
Остала живина
1.116
Кошнице пчела
Укупно
6.463

1.5.4 Воћарство
Воћарство и виноградарство немају стратешки али имају неспоран економски значај за
равничарско-брежуљкасте делове подручја града Пирота. Од врста воћа која се гаје на овом
подручју, са аспекта развојних могућности и светског тржишта, већи економски значај може
имати коштичаво воће (вишња и шљива), а нешто мањи јабука и поједине врсте јагодастог воћа
(јагода, купина). Остале врсте воћа које се гаје у овим крајевима имају углавном натурални
карактер. У пиротском крају најзаступљеније врсте воћа су шљива и јабука. У Табели 15. дат је
приказ површина под воћним врстама према Попису пољопривреде из 2012. године.
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Табела 15: Производња воћа на територији Пирота
Укупно (ha)
764
Јабуке

104

Крушке

41

Брескве

6

Кајсије

7

Вишње

97

Шљиве

424

Ораси

42

Лешници

24

Остало

17

Малине

1

Купине

0

Остало бобичасто воће

1

1.6 Материјална и културна добра и заштићена природна добра
Подручје Пирота је било поприште различитих историјских збивања, па самим тим располаже и
богатим културно-историјским наслеђем. Непокретна културна добра на овом подручју
обухватају објекте и локалитете споменика културе, просторних културно-историјских целина,
археолошких налазишта и других објеката који су проглашени за непокретна културна добра,
налазе се под претходном заштитом, евидентирани или неевидентирани. Заштита добара
подразумева конзервацију, рестаурацију и ревитализацију, уз њихово физичко интегрисање са
природом и природним вредностима у природно-културним пределима посредством
заштићених околина добара, као и интегрисање у одрживи развој подручја стављањем у
функцију туризма и укупног социоекономског и културног развоја локалне средине.
Најзначајнија непокретна културна добра стављају се под режим заштите I степена, а остала под
режиме II и III степена заштите.

1.6.1 Заштићена културна добра на територији Града
Руралне области садрже контингент информација и доказа о интеракцијама које постоје између
човека и предела у коме живи. То се огледа на објекатима који ту постоје – куће, фарме,
воденице, цркве, мостови – али и у разноликости и комплексности природног окружења.
Културни предео је као отворена књига историје. Он открива како су генерације живеле и како
су својим радом и постојањем на тој територији мењале њен изглед. Такође, и популарна култура
– музика, поезија, костими, фестивали, дијалект – чине наслеђе заједнице која ту живи. Заједно,
ово наслеђе пружа осећај припадности, спој са прошлошћу, извор је културе људи тог региона,
збир идеја о томе како је земља култувисана и обрађивана.
Културно-историјске целине које уживају заштиту:
−
−
−
−

Арехолошко налазиште ,,Петља“;
Археолошко налазиште ,,Старо вашариште“;
Културно-историјска амбијентална целина – грађанска архитектура с почетка 20. века у
улици Ћирила и Методија;
Културно-историјска амбијентална целина – грађанска архитектура с краја 19. и почетка
20. века у улици Српских владара;
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Културно-историјска амбијентална целина – ,,Стара чаршија“ испред Големог моста.
Већина објеката датира из времена прелаза из 19. у 20.век и читав овај комплекс
представља једини преостали део старе чаршије на Пазару, који се преко Големог моста
надовезује на заштићену амбијенталну целину ,,Стара занатско-трговачка чаршија
Тијабара“;
Кућа у ул. Николе Пашића бр. 107;
Кућа у ул. Николе Тесле бр. 26;
Кућа у ул. Саве Ковачевића бр. 56;
Кућа у ул. Српских владара бр. 172;
Кућа у ул. Српских владара бр. 227 (кафана ,,Падеж“);
Пиротски град (зона заштите);
Саборна црква у Тијабари (Црква Св. Богородице);
Село Гостуша – амбијентална целина;
Сеоско гробље, остаци старе цркве у Градашници (,,Манастириште“) село Градашница;
Стара занатско-трговачка чаршија Тијабара (проширена зона заштите) са комплетним
простором трга на коме се налазе Споменик ослободиоцима од турака и чесма
,,Гушевица“;
Стара занатско-трговачка чаршија Тијабара;
Тврђава Црни врх – некадашњи војни комплекс;
Тијабарско гробље, зона заштите;
Цивилно гробље, Црква Св.Петке у Градашници и сеоско гробље;
Црква Св.Тројице и сеоско гробље, село Извор.

У споменике културе на територији Града спадају:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Бегов мост код села Станичење;
Зграда „Бела Мачка‟;
Зграда бивше апотеке „Карло Скацел“ у ул. Бориса Кидрича бр. 73;
Зграда бившег окружног начелства;
Зграда гимназије;
Зграда основног суда;
Кућа породице Христић – Музеј Понишавља;
Кућа Стојана Божиловића – Белог ул. Трг Карађорђа бр. 13;
Пиротска тврђава – Момчилов град.

Евидентирани споменици и спомен-обележја се налазе у селима: Пољска Ржана, Градашница и
Гњилан док се евидентирани објекти народне архитектуре се налазе у селима:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Бериловац (куће, амбари и воденице);
Градашница (куће, амбари и воденице);
Извор (куће и амбари);
Гњилан (куће и амбари);
Пољска Ржана (куће и амбари);
Топли До;
Дојкинци;
Брлог;
Темска.

Црква у селу Гњилан је једини евидентиран сакрални објекат.
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1.6.2 Верски објекти
На територији Града постоји велики број верских објеката. Ови објекти су различитог бонитета
и година изградње. Сви објекти имају културни, историјски и амбијентални значај, а ту спадају:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Манастир Планиница са црквом Св. Николе;
Манастир Св. Богородице код Височке Ржане;
Манастир Суково са црквом посвећеном Св. Богородице;
Манастир Темска са црквом посвећеном Св. Ђорђу;
Пећинска црква Св. Петра и Павла код Рсовца;
Спомен цркве Св. Јована Главосека код Крупца;
Споменик ослободиоцима Пирота од Турака;
Споменички простор са спомен плочом стрељаним припадницима НОР-а на Каца
Камену;
Српско и грчко војничко гробље;
Црква Вазнесења Господњег у Завоју;
Црква посвећена Св. Петке у Станичењу;
Црква Рождества Христовог;
Црква Св. Ђорђа у селу Осмаково;
Црква Св. Ђорђа у селу Славиња;
Црква Св. Николе у Крупцу;
Црква Св. Николе у селу Дојкинци.

1.6.3 Заштићена природна добра
На подручју Пирота налазе се два заштићена природна добра:
−

−

Парк природе ,,Стара планина“, заштићен Уредбом о заштити Парка природе Стара
планина (,,Службени гласник РС“ бр.23/09) којим је Стара планина стављена под
заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстана у I категорију заштите као
Парк природе;
Заштићено подручје ,,Јерма“ које је стављено под заштиту Решењем о претходној
заштити Специјалног резервата природе ,,Јерма“ (,,Службени гласник РС“ бр.55/08) и то
I, II и III степен заштите.

2 ОБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА (КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА)
При изради процене ризика критичне инфраструктуре од катастрофа, а у односу на њену
осетљивост, ефекте и последице, на основу пројектне документације сагледавају се што тачније
имликације елементарних непогода на критичну инфраструктуру. Импликације се наводе са
аспекта утицаја на обављање делатности и прекид снабдевања корисника.
Критична инфраструктура се односи на широк опсег различитих средстава и имовине који су
неопходни за свакодневно функционисање друштвених, економских, политичких и културних
система у држави. Било какав прекид у елементима критичне инфраструктуре представља
озбиљну претњу за правилно функционисање ових система и може довести до оштећења
имовине, људских жртава и значајних економских губитака. При изради Процене ризика од
катастрофа идентификују се објекти критичне инфраструктуре чије функционисање могу
угрозити елементарне непогоде и друге несреће.
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2.1 Електроенергетска инфраструктура
Електроенергетски систем обухвата производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије.
Електрична енергија се производи у електранама одакле се преноси и дистрибуира до крајњих
потрошача. У потрошаче спадају различити непосредни примаоци електричне енергије, нпр.
улично електрично осветљење, индустријска постројења, моторни погони, термички
пријемници, домаћинства итд. Системи у оквиру електроенергетске инфраструктуре намењени
производњи електричне енергије су електране, хидроелектране, термоелектране и објекти за
производњу електричне енергије из алтернативних (обновљивих) извора.
Основни приоритети у развоју енергетике односе се на потребу реконструкције и проширења
преносне мреже, побољшање квалитета и повећање капацитета трансформације електричне
енергије и стварање услова за задовољење свих енергетских потреба привреде и становништва

2.1.1 Производња и дистрибуција електричне енергије
Покривеност Града електроенергетском мрежом је релативно добра. Њено побољшање је
неопходно, пре свега, у најудаљенијим сеоским срединама. Годишња потрошња електричне
енергије у Пироту је око 200 милиона kWh. Прекиди у снабдевању су ретки, а проблем
представља недовољан напон у неким деловима Града и губици од 10-12% приликом преноса.
,,Електродистрибуција Пирот“ у оквиру Привредног друштва за дистрибуцију електричне
енергије ЕД ,,Југоисток“ д.о.о. Ниш просторно покрива снабдевањем електричном енергијом
потрошаче у четири локалне самоуправе Пиротског округа који се простире на површини од
укупно 276.144 ha, и то су Пирот, Бабушница, Бела Паланка и Димитровград. У Пироту 24.837
потрошача су домаћинства, док је 1.883 привредних субјеката.
Снабдевање Града електричном енергијом се врши из ширег електроенергетског система Србије
– из ТЕ ,,Обреновац“ и ХЕ ,,Ђердап“, док се ХЕ ,,Пирот“ (као огранак ХЕ ,,Ђердап“) ангажује
према потребама електроенергетског система ЕПС-а.
„Електродистрибуција Пирот“ има 16 трафостаница напонског нивоа 35/10 kV инсталисане
снаге 112,2 МVА са додатном снагом која проистиче од трафостаница 35/6 kV укупне снаге 13,7
МVА. ,,Електродистрибуција Пирот“ оваквом организацијом покрива целу територију Града.

Хидроелектране
Говорећи о производњи електричне енергије на територији Града, може се константовати да
богатство водотоковима, мале годишње осцилације протока, велике висинске разлике и погодан
рељефни систем представљају добар предуслов за коришћење хидроенергије на територији
града Пирота. Тренутно, на подручју Града постоји ХЕ ,,Пирот“ која користи воду из реке
Височице на профилу бране ,,Завој“ на Старој планини. Акумулација је настала природним
путем услед великог клизишта 1963. године. Касније (1983. године) на природну, наслоњена је
вештачка брана у коју је уграђено 1,5 милиона кубика камена, глине и филтерског материјала.
Акумулација је вишенаменска и њене воде се користе за: производњу електричне енергије,
прихватање поплавног таласа, снабдевање водом, спречавање наноса и оплемењивање малих
вода.
ХЕ ,,Пирот“ је акумулациона електрана деривационог типа са тунелом и цевоводом под
притиском и акумулацијом за годишње изравнање. Машинска зграда је надземна са две
вертикална агрегата који поседују Францисове турбине, са командним и разводним
постројењем. Време рада електране 1.400 сати годишње (4,5-5 сати на дан), и са просечном
годишњом производњом од 120 GWh.
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Брана ,,задржава“ око 170.000.000 m3 воде, преливна је и са ски скоком. Прелив је са три поља,
димензија 9 х 10,2 m. Тунел дужине 600 m који је изграђен 1963. године служи за отицање воде
током експлоатације. Доводни тунел је дужине 9.093 m, а пречника 4,5 m. У Табели 16. приказане
су карактеристике ХЕ Пирот.
Табела 16: Карактеристике ХЕ Пирот
ХЕ Пирот
Снага електране
80 MW (2 x 40 MW)
Укупни инсталисани проток
45 m3/s
Тип
Акумулациона
Укупна запремина акумулације
180 х 160 m3
Максимални енергетски садржај
75 GWh

У сâмом Граду су, за потребе ХЕ ,,Пирот“, изграђене две акумулације (тзв. компензациони и
градски базен) запремине 750.000 и 100.000 m3 воде.
Такође на подручју Старе планине на реци Темштици постоји МХЕ ,,Темац“, која од пуштања у
рад ХЕ „Пирот“ углавном не ради. У фази изградње је МХЕ ,,Завој“ која је лоцирана низводно
од бране водоакумулације ,,Завој“ (пројектоване снаге 350 kW и планираном годишњом
производњом од 2,5 GWh електричне енергије). Поред постојећих, на територији Пирота је
предвиђено више локација за изградњу мини хидроелектрана снаге до 10 MW.

Термоелектране
На територији града Пирота нема термоелектрана.

2.1.2 Електроенергетски водови, далеководи и трансформаторске станице
Снабдевање Града електричном енергијом обавља предузеће Електродистрибуција Пирот, које
послује у саставу јавног предузећа са седиштем у Нишу. Електрична мрежа је разведена као
тронапонска (110-10-0,4 kV) – карактеристична за уже градско подручје, и четворонапонска
(110-35-10-0,4 kV) на рубном подручју Града, односно ван континуално изграђеног подручја.
Укупна потрошња електричне енергије у Пироту је око 200 милиона kWh. Од укупног броја
потрошача, 24.837 чине домаћинства, док је 1.883 привредних субјеката. Прекиди у снабдевању
електричном енергијом су ретки, а кључни проблеми су недовољан и нестабилан напон и
појединим деловима Града, као и губици у систему који износе око 10%.
На територији Града постоје две трафостанице напонског нивоа 110/35 kV (Пирот I и Пирот II).
,,Пирот I“ се налази у улици Војводе Момчила снаге 20 MVA, a ,,Пирот II“ на путу за село
Крупац снаге 31,5 MVA. Од њих се електрична енергија дистрибуира преко трафостаница нижег
напонског нивоа и мање снаге до крајњих потрошача. Електродистрибуција Пирот покрива целу
територију Града са 15 трафостаница напонског нивоа 35/10 kV укупне инсталисане снаге 134,1
МVА.
У Табели 17. приказане су трафостанице напонског нивоа 35/10 kV на територији Пирота.
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Табела 17: ТС напонског нивоа 35/10 kV на територији града Пирота
Назив трафостанице

Снага (КVA)

Локација

Пирот 1
Пирот 2
Пирот 3
Пирот 4
Пирот 5
Пирот 6
Пирот 7
Пирот 8
Пирот 9
Пирот 10
Пирот 11
Пирот 12
Пирот 13
Пирот 14
Пирот 15

8.000
14.500
16.000
16.000
4.000
8.000
6.500
16.000
4.000
28.000
2.500
4.000
2.500
2.500
1.600

Лазе Лазаревића бб
Николе Пашића (Tigar Tyres)
Таковска 3
Николе Пашића (Tigar Tyres)
Други ринг бб
Николе Пашића бб
Цара Душана бб
Краљевића Марка бб
Николе Пашића бб
Николе Пашића (Tigar Tyres)
село Нишор
село Бело Поље
село Темска
село Топли До
село Височка Ржана

Поред наведених трафостаница, на подручју Града се налазе још 298 трафостаница напонског
нивоа 10/0,4 kV преко којих се електрична енергија доставља до крајњих потрошача.
Са трафостаница јачине 110/35 kV полазе следећи далеководи:
−
−
−
−
−
−

далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот I“ до ТС 35/10 ,,Пирот 1“ дужине 0,07 km;
далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот I“ до ТС 35/10 ,,Пирот 4“ дужине 1,88 km;
далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот I“ до ТС 35/10 ,,Пирот 12“ дужине 12,9 km;
далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот II“ до ТС 35/10 ,,Пирот 5“ дужине 2,33 km;
далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот II“ до ТС 35/10 ,,Пирот 15“ дужине 17,51 km;
далековод 35 kV од ТС 110/35 ,,Пирот II“ до ТС 35/10 ,,Пирот 11“ дужине 8,95 km.

На трафостанице напонског нивоa 35/10 прикључени су следећи далеководи:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 1“ до ТС 35/10 kV ,,Пирот 2“ дужине 1,64 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 1“ до ТС 10/0,4 kV ,,Гњилан 5“ дужине 0,62 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 1“ до ТС 10/0,4 kV ,,Рогоз 5“ дужине 2 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 1“ до ТС 10/0,4 kV ,,Вашариште 2“ дужине 0,84
km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 9“ до ТС 10/0,4 kV ,,Ћелташ“ дужине 0,65 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 11“ до ТС 10/0,4 kV ,,Паклештица“ дужине 12,33
km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 11“ до ТС 10/0,4 kV ,,Улазна грађевина“ дужине
5,04 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 11“ до ТС 10/0,4 kV ,,Нишор“ дужине 1,7 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 12“ до ТС 10/0,4 kV ,,Рогоз 2“ дужине 9,75 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 12“ до прикључног стуба за Суково дужине 1,22
km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 13“ до ТС 10/0,4 kV ,,Рагодеш“ дужине 3,7 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 13“ до ТС 10/0,4 kV ,,АТП“ дужине 8,15 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 13“ до ТС 10/0,4 kV ,,Темска 3“ дужине 1,02 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 13“ до ТС 10/0,4 kV ,,ХЕ Темац“ дужине 6,28
km;
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−
−
−
−

далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 15“ до ТС 10/0,4 kV ,,Врело“ дужине 4,1 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 15“ до ТС 10/0,4 kV ,,Славиња“ дужине 3,72 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 15“ до ТС 10/0,4 kV ,,Рсовци“ дужине 3,28 km;
далековод 10 kV од ТС 35/10 kV ,,Пирот 15“ до ТС 10/0,4 kV ,,Блато 1“ дужине 6,52 km.

Дужина далековода који полазе са трафостаница 110/35 kV износи 43,64 km, а дужина
далеководоа који полазе са трафостаница 35/10 је 72,56 km. Поред побројаних, на територији
Града постоји још 166 далековода јачине 10 kV који служе за пренос електричне енергије између
трафостаница напонског нивоа 10/0,4 kV а њихова дужина 218,46 km. Анализом представљених
података може се закључити да је укупна дужина свих далековода у Пироту је 334,66 km.
На основу изложеног, може се закључити да је Пирот добро покривен и снабдевен електричном
енергијом. Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи даље
оптимално решење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном
енергијом потрошача на подручју Пирота, али уз рационалну употребу електричне енергије и
снаге од стране потрошача.
Изградња електроенергетских објеката у будућности треба да прати изградњу стамбених и
других објеката, што подразумева благовремену изградњу електроенергетских капацитета,
уважавајући усвојену концепцију мреже за расподелу и дистрибуцију електричне енергије.
Развој дистрибутивне мреже има за циљ да побољша снабдевање електричном енергијом
постојећих и да прихвати нове потрошаче на целом подручју Пирота.
Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи даље оптимално
решење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом
потрошача на подручју Пирота, али уз рационалну употребу електричне енергије и снаге од
стране потрошача. Електроенергетска инфраструктура је приказана на Слици 6.
Критична инфраструктура су трафостанице и далеководи који прелазе преко насељених места и
саобраћајница.
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Слика 6: Електроенергетска инфраструктура на територији Пирота

2.1.3 Снадбевање енергентима (мрежа дистрибуције енергената)
Од мрежне инфраструктуре за снабдевање енергијом на територији града Пирота постоји
развијена електроенергетска инфраструктура којом се врши снабдевање електричном енергијом.
Инфраструктура за снабдевање природним гасом не постоји. Снабдевање осталим врстама
енергената као што су мазут, огревно дрво, угаљ и друго, се углавном врши друмским превозом.

Складишта гаса и гасоводи
За развој система гасификације, Просторним планом инфраструктурног коридора Ниш-граница
Бугарске (,,Службени гласник РС“ бр. 86/09) на територији Града планирана је изградња
магистралног гасовода МГ-10, чија је траса унапред дефинисана. Планом се предвиђа заштитни
појас ширине 60 m са обе стране осе гасовода (ужа зона заштите), односно 130 m лево и десно
од ужег појаса заштите (шира зона заштите). Локација за изградњу главне мернорегулационе
станице ( ГМРС) са потребном зоном заштите је код села Пољска Ржана.
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Складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата
На простору Града има неколико локација на којима се складиште запаљиве течности, гасови и
експлозивне материје, како јавне тако и интерне. На основу достављених података, познате су
следеће локације складиштених запаљивих материјала: четири јавне бензинске станице – у
којима се складишти нафта, нафтни дeривати и ТНГ. У Табели 18. приказане су локације јавних
објеката који служе за дистрибуцију запаљивих течности и гасова.
Редни
бр.

1.

2.

3.

4.

Табела 18: Бензинске станице у Пироту
Капацитет резервоара запаљивих
Назив објекта
материја
V1 = 60 m3 – ЕКТО дизел
V2 = 50 m3 – ЕВРО дизел
Лукоил Пирот 1
V3 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V4= 40 m3 – ЕКТО плус
V5= 30 m3 – ауто гас ТНГ
V1 = 20 m3 – ЕВРО дизел
Лукоил Пирот 2
V2 = 20 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V3 = 20 m3 – Дизел гориво гасно уље 0,1
V1 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V2 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
НИС Пирот 2
V3 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V4 = 30 m3 – Дизел гориво гасно уље 0,1
V1 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V2 = 30 m3 – ЕБМБ 100
НИС Пирот 3
V3 = 30 m3 – G-drive дизел
V4 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V5 = 30 m3 – Aуто гас ТНГ

Адреса

Војводе
Момчила бб

Трг Републике
бб

Пољска Ржана

Николе Пашића
бб

Поред наведених, у Пироту постоји и један интерни резервоар који служи за смештај мазута.
Капацитет резервоара је 500 m3, смештен је у Нишавској улици бр. 77 и користи се за потребе
Градске топлане. Гориво се довози ауто цистернама, из којих се претоварним пумпама
транспортује у складишни резервоар.

Обновљиви извори енергије
Основни извори обновљиве енергије су: сунце (соларна енергија), ветар, вода у покрету, топлота
унутрашњости земље (геотермална енергија) и биомасе (дрво, органски отпаци и разне биљке
уљарице). Степен коришћења обновљивих извора енергије у Пироту, као и у целој Србији, је
веома низак јер су трошкови њиховог коришћења знатно виши од трошкова коришћења
конвенционалних извора енергије.
На простору Града постоје добри природни предуслови за ефикасно коришћење соларне
енергије. Годишњи просек дневне енергије глобалног зрачења на хоризонталну површину је
већи од 4 kWh/m2/дан, а просечна годишња вредност се креће и до 1550 kWh/m2/дан. Број
кишних и облачних дана на годишњем нивоу је мали. Поред повољних климатских услова
постоје и други природни предуслови у виду постојања великих површина необрадивог или
тешко обрадивог земљишта са повољном орјентацијом и нагибом, као и релативно добро
развијена електроенергетска преносна мрежа способна да преузме произвeдeну енергију.
Министарство рударства и енергетике РС и Републички хидрометеоролошки завод урадили су
меродавна истраживања која говоре да локације на Старој планини око врха Миџор, спадају у
најперспективније локације за производњу енергије ветра на нивоу целе земље. Правац и
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интензитет дувања ветрова зависе од годишњег доба и у зимским месецима њихова брзина
износи више од 10 km/h са просечном енергијом на висини 100 m од земље од 75 kWh/m2.
На територији Града постоји и већи број термоминералних извора који су лоцирани на
дубинским раседима по ободу котлина и у речним долинама. Најзначајнији извор је Даг бањица
у долини Градашничке реке. Температура воде износи 30ºС са просечном годишњом
издашношћу од око 20 l/s.
Енергетски потенцијал биомасе на територији Пирота је значајан. Ово се пре свега односи на
дрвену биомасу (огревно дрво, шумски отпад, санитарна сеча, остаци од прераде дрвета, остаци
после шумских пожара). Преко 40.000 ha је под шумом међу којом преовладавају високе букове
шуме и велики комплекси пошумљени четинарским растињем. Поред количине, предност
представља и доступност места стварања дрвене биомасе и добра саобраћајна инфраструктура.
Богатство водотокова, мале годишње осцилације протока, велике висинске разлике и погодан
рељефни систем представљају добар предуслов за коришћење хидроенергије на територији
Града.
Енергетски потенцијал свих водотокова и локација за изградњу МХЕ свеобухватно су
дефинисане „Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП“ из 1987.
године. Овим документом је на територији града Пирота предвиђено 38 локација за градњу
МХЕ. Исте 1987. године Катастар је проширен са две локације на реци Нишави низводно од
Пирота. Узимајући у обзир измене хидро-метеоролошких услова, изграђеност објеката и друге
примене настале у уређењу и коришћењу простора у међувремену, а сагласно обавезама из
Закона о енергетици, Пирот је 2005. године покренуо поступак за израду новог катастра локација
МХЕ. Резултат ове иницијативе је израда Студије ,,Хидроенергетски потенцијал – мале
хидроелектране до 10 МW“ за територију Града Пирота која је 2006. године усвојена од стране
тадашње скупштине општине Пирот.
Резултат ових студија и анализа је 61 потенцијална локација. Међутим, 3 МХЕ на реци Јерми се
налазе у границама заштите Специјалног резервата природе „Јерма“, па се Планом предвиђају
локације за 58 МХЕ (са једним или више водозахвата).
Мале хидроелектране, уз електране на ветар, соларне електране и геотермална постројења,
представљају вероватно, еколошки најприхватљивији извор енергије. На посматраном подручју
реално је да се очекује коришћење хидроенергетских потенцијала, јер се велики део територије
налази на Старој планини, која има обилне годишње падавине и богата је водама. Као и велике,
тако и мале хидроелектране представљају обновљив извор енергије, неисцрпан природни ресурс
и богатство које мора бити под контролом државе.

2.1.4 Систем даљинског грејања
Систем даљинског грејања укључује стамбене објекте, јавне установе и пословни простор.
Покривеност топловодном мрежом обухвата 23% популације (што је око 12.000 становника
Пирота). Производњу и дистрибуцију топлотне енергије обавља Јавно комунално предузеће
„Градска топлана“ Пирот.
До 2011. године, испоруку топлотне енергије је вршило пет котларница које су се налазиле у
ужем центру града. Због застарелости опреме и неефикасности (степен корисности је био између
60% и 65%) су стварале проблеме у експлоатацији и повећаном потрошњoм горива и доводиле
до већег загађења ваздуха у њиховој непосредној близини. Ради економичнијег, еколошки
здравијег и рационалнијег снабдевања корисника топлотном енергијом и сигурнијом и
поузданијом производњом топлотне енергије, 2011. године пуштена је у рад котларница
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„Сењак“ у истоименом насељу на периферији града Пирота. Изградњом ове котларнице,
угашено је свих пет постојећих блоковских котларница – Централа, Бујица, Суд, АТП и Чешаљ.
Четири од пет наведених (Суд, Чешаљ, АТП и Бујица) су се налазиле у пазарском делу града,
док је Централа била смештена у Тијабари. Свих пет котларница је претворено, преко
магистралног топловода, у подстанице котларнице ,,Сењак“. Око новоизграђене котларнице
изграђена је саобраћајница и плато који омогућавају манипулацију ватрогасним и осталим
возилима, као и везу са градским саобраћајницама.
У котларницу су уграђена три нова котла (2 котла инсталисане снаге 10,5 МW и један котао
инсталисане снаге 6,5 МW), тако да је укупан инсталисани капацитет котларнице „Сењак“ 27,5
МW. Котлови су вреловодни (температура воде већа од 110ºC), степена корисности 90%-92%.
Као основно гориво користи се тешко лож уље – мазут , а природни земни гас је разматран за
неку будућу фазу (када се изгради гасовод у Пироту). Због тога су котлови опремљени
горионицима за сагоревање мазута и природног земног гаса (комбиновани горионици). На
котловима су уграђени измењивачи топлоте (економајзери) на страни димних гасова, који би
били активни када се као гориво користи природни земни гас, чиме се повећава степен
корисности котлова на 98%.
Поред котларнице, постављено је складиште мазута – надземни вертикални самостојећи
резервоар запремине 500 m3 са бетонском танкваном око њега која прима 100% запремине
резервоара. Гориво се довози ауто цистернама, из којих се претоварним пумпама транспортује у
складишни резервоар. Температурни режим рада топловодне мреже је 130/75ºC.

2.2 Саобраћајна инфраструктура
Пирот је индустријски, привредни, културни и административни центар горњег Понишавља.
Град се налази на међународном путном и железничком правцу Минхен – Истанбул, односно
Западна Европа – Блиски Исток. Овакав положај Пирота стварао је и одређене саобраћајне
проблеме у граду у периоду пре изградње заобилазнице магистралног пута. Данас Пирот има
друге саобраћајне проблеме који су везани за брзо повећање броја путничких возила и њихов
смештај, као и неадекватног смештаја теретних возила и возила колективног путничког
саобраћаја. Део проблема Пирота представља и слаба понуда садржаја које би користили
путници и возила транзитног саобраћаја (уређени паркинзи, ресторани са адекватном понудом,
изграђен препознатљив туристички програм итд.).
Сâм Град лежи на коридору Х и удаљен је од Београда 330 km, од Ниша 75 km и од Софије 70
km. Повољан географски положај града Пирота огледа се, поред напред наведеног, и у
саобраћајној повезаности са општинама у окружењу.
Планом Паневропске саобраћајне мреже утврђен је коридор Х (Салцбург-Љубљана-ЗагребНиш-Скопље-Велес-Солун) са краком ,,Ц“ Ниш-Димитровград-Софија, који представља
окосницу формирања инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске. У инфраструктурном
коридору Ниш-граница Бугарске утврђени су магистрални инфраструктурни системи: аутопут
Е-80 и железничка пруга Е-70 за возове великих брзина.
Оба вида саобраћаја који егзистирају (друмски и железнички) имају значајну улогу за пиротски
крај, јер представљају интерконтиненталне руте. Кроз територију Пирота пролазе две
међуконтиненталне копнене магистрале, железничка пруга Ниш‐Софија и државни пут Ниш‐
Димитровград. Путна инфраструктура на подручју града Пирота је у функционалном стању.
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2011. години, густина путне мреже на
територији града Пирота је много лошија него што је просек Републике Србије. Укупна дужина
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путне мреже на територији Пирота износи 233 km. Део путне мреже (њено одржавање,
реконструкција, рехабилитација и нова изградња) је у надлежности локалне самоуправе, док је
део у надлежности Републике Србије, односно Јавног предузећа „Путеви Србије“. Од укупне
дужине путне мреже, 47 km је магистралног пута (државни пут I реда), 83 km регионалног
(државни пут II реда), а 103 km локалног карактера.

2.2.1 Мрежа државних путева
Од државних путева преко територије града Пирота пружају се следећи путни правци:
−

−
−
−
−

Државни пут I А реда од Ниша ка Димитровграду (А4) у дужини од 36 km кроз Пирот
(интерконтинентални магистрални правац, европски аутопут Е-80) чија се траса
пружања поклапа са државним путем II А реда број 259 (Ниш (петља Малча) – Бела
Паланка – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз
Градина);
Државни пут I Б реда број 39 од Пирота ка Бабушници у дужини од 11 km кроз Пирот
(магистрални правац ка Лесковцу);
Државни пут II А реда број 221 Књажевац – Кална – Темска – Пирот – Височка Ржана –
Мојинци – Димитровград у дужини од 61 km кроз Пирот;
Државни пут II А реда број 223 Пирот – Суково – Јасенов Дел у дужини од 12 km кроз
Пирот;
Државни пут II Б реда број 428 Пирот – Понор – Бела Паланка у дужини од 10 km кроз
Пирот.

На слици 7. приказана је мрежа државних путева који секу територију града Пирота.
Слика 7: Мрежа државних путева на територији Града

2.2.2 Мрежа локалних путева
О локалним путевима и расвети у Граду стара се Друштвени фонд за градско грађевинско
земљиште чија је основна делатност уређење грађевинског земљишта, изградња и одржавање
локалних и некатегорисаних путева, заштита добара од општег интереса, изградња станова
солидарности.
Одлуком о утврђивању локалних путева и Одлуком о некатегорисаним путевима
(„Међуопштински службени лист – Ниш“, број 32/84) одређени су следећи путеви:
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−
−
−
−
−
−
−
−

Пут који се одваја од државног пута I Б реда број 39 – Барје Чифлик – Расница, у дужини
од 6 km (са ознаком ОП1);
Пут Пирот – Крупац – Велико Село – Мали Јовановац – Велики Јовановац – Трњана –
Пољска Ржана – Пирот у дужини од 17 km (са ознаком ОП2);
Пут који се одваја од државног пута I реда број 1/10 – Враниште – Осмаково у дужини
од 7 km (са ознаком ОП3);
Пут Темска – Темац – Топли До у дужини од 18 km (са ознаком ОП4);
Пут Пирот – Присјан у дужини од 9 km (са ознком ОП5);
Пут Пирот – Нишор – Велика Лукања у дужини од 18 km (са ознаком ОП6);
Пут Височка Ржана – Врело – Јеловица – Широке Луке у дужини од 11 km (са ознаком
ОП7);
Пут Врело – Брлог – Дојкинци у дужини од 7 km (са ознаком ОП 8).

2.2.3 Мрежа градских саобраћајница
Градска путна мрежа подразумева мрежни систем објеката који има вишеструку функцију,
почев од кретања и мировања возила свих видова саобраћаја, па до обезбеђења саобраћајне
приступачности урбанистичким садржајима. Градска путна мрежа има додатну улогу као
коридор за смештање инсталација инфраструктурних система.
По функционалном значају и улози у просторној организацији Града, путна мрежа се дели на
примарну и секундарну (локалну). Примарна (градска) мрежа има основну функцију обезбеђења
саобраћајног повезивања (тј. масовног кретања већим брзинама) и то за више врста возила –
површински јавни градски превоз, путнички аутомобили, теретна возила, бициклисти, пешаци.
Чине је градске саобраћајнице и сабирне улице. Секундарна (локална) мрежа има доминантну
улогу приступа локацијама непосредно уз деоницу улице која, по правилу, првенствено
опслужује путничке аутомобиле, бициклисте и пешаке (приступне улице и паркиралишта).
Примарну уличну мрежу представљају градске саобраћајнице и сабирне улице. Градске
саобраћајнице служе за међусобно повезивање појединих делова града истих, сродних или
различитих намена, намењени јавном или индивидуалном путничком и теретном саобраћају. У
односу на спољну путну мрежу могу се повезивати на државне путеве II реда, који имају
регионални карактер.
Попречни профил садржи коловоз од две траке и обостране тротоаре. Уколико ширина
регулације то дозволи на овим саобраћајницама се може организовати ивично паркирање изван
колосека. Са другим улицама се остварује веза у нивоу са обавезном сигнализацијом.
Градске саобраћајнице обухватају шири центар града где спадају улице: Козарачка, Војводе
Мишића, 22 дивизије и саобраћајница која прати пружни правац од Градашничке реке до
прикључења Козарачке на улицу Српских владара. На овај прстен се наслањају примарне
саобраћајнице које воде из правца: Гњилана, Извора (Крупца), Индустријске зоне (Темске),
Пољске Ржане (Димитровграда) и Присјанског пута.
Сабирне улице представљају везни елемент између градских саобраћајница и секундарне путне
мреже односно опслужују урбанистичке целине. Попречни профил садржи коловоз са тракама у
оба смера и обостране тротоаре, изузетно једнострани тротоар из оправданих разлога.
Овој групи припадају главне градске саобраћајнице: улица Српских владара, улица Књаза
Милоша, улица Лава Толстоја, улица Војводе Момчила, улица Николе Пашића (наставља се на
пут за Височку Ржану), улица Таковска, Нишавски одред, улица Краљевића Марка и улица
Хајдук Вељка.
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2.2.4 Некатегорисани путеви
На основу Одлуке о некатегорисаним путевим града Пирота, ту спадају: атарски путеви, сеоски
путеви, шумски путеви, пољски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских домаћинстава, за приступ до шумских и
пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од поплава и друго.

2.2.5 Друга саобраћајна инфраструктура
Мостови, тунели и надвожњаци
Мостови, тунели и надвожњаци представљају значајне критичне тачке на територији Града са
аспекта вршења саобраћаја за потребе снабдевања, помоћи и спасавања. На територији Пирота
има укупно 11 надвожњака и они се налазе на следећим местима:
−
−
−
−
−
−
−
−

један на аутопуту код села Црноклиште;
два на аутопуту код села Станичење;
један код Сопота (алтернативни пут);
два на аутопуту Пирот – запад од чега је један регионалног карактера;
два код Сарлаха регионалног карактера;
један на аутопуту Пирот – исток;
један на аутопуту код села Велики Јовановац;
један на аутоопуту код села Чиниглавци.

Подручје Пирота је испресецано бројним водооковима па не треба да чуди и велики број мостова
који се ту налазе. Има их укупно:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

пет мостова на реци Нишави;
три на реци Јерми;
четири на реци Височици;
три на реци Темштици;
три на Градашничкој реци;
три на Расничкој реци,
два код Кавака;
два у насељу Рогоз;
два на Изворском потоку;
један на Крупачком потоку.

Поред наведених, мостова има још и на Осмаковском и Војнеговачком потоку, на Клајћи, на
Росомачкој и Блатској реци итд.
Тунела укупно има, изузимајући железничку инфраструктуру, осам. Налазе се на следећим
местима:
−
−

на аутопуту има шест тунела;
на путу Пирот – Звонце има два тунела.

2.2.6 Железнички саобраћај
Град Пирот се, у погледу железничког саобраћаја, налази на интерконтиненталном
магистралном железничком правцу Београд – Истанбул, који је изузетно значајан како за
транзитни саобраћај, тако и за превоз роба и путника овог подручја. На територији града Пирота
функционише једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Ниш – Димитровград –
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граница Бугарске, на којој је организован јавни путнички и теретни саобраћај. Тренутни ниво
изграђености и стања пруга, железничких станица, као и станичних капацитета не омогућавају
потребни ниво експлоатације пруге у складу са европским стандардима.
Поред једноколосечне неелектирфициране железничке пруге Ниш – Димитровград, од
железничке инфраструктуре на територији Пирота постоје: службена места за пријем и отпрему
путника (Црвенчево, Станичење, Сопот, Пирот, Божурато, Велики Јовановац, Суково,
Чиниглавци и Срећковац) и службена места за пријем и отпрему робе (Станичење са 3 станична
колосека, Пирот са 6 станичних и 2 индустријска колосека за Тигар и Житопек и Суково са 3
станична колосека и индустријским колосеком „Суко“
У склопу железничке инфраструктуре на територији града Пирота налазе се следећи мостови,
тунели и надвожњаци:
−
−
−
−
−
−
−

мост код села Станичење;
два моста и један тунел код Сопота;
мост преко Градашничке реке;
мост преко реке Нишаве у сâмом Граду;
мост преко реке Јерме код села Суково;
мост код Обреновца;
надвожњак преко улице Цара Душана код насеља Ђерам.

Предвиђа се модернизација, реконструкција и електрификација постојеће железничке пруге у
двоколосечне пруге високе перформансе за мешовити саобраћај, комбиновани транспорт и
пројектоване брзине од 160-220 km/h.

2.2.7 ПТТ саобраћај и седишта јавних медија
Телекомуникације су битан чинилац у животу људи па и у области заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од катастрофа. Са друге стране и сами телекомуникациони
системи могу бити угрожени елементарним непогодама и другим несрећама, што може изазвати
велике поремећаје у нормалном одвијању живота људи и у одвијању свих видова саобраћаја.
Такође, могу нарушити ефикасност у оперативним фазама заштите и спасавања становништва и
материјалних добара. Од значаја за рад система телекомуникација су: телефонске централе,
разводна телефонска мрежа, радио и ТВ репетитори, антенски стубови мобилне телефоније.
Медији за пренос сигнала у транспортној мрежи су различити: коаксијални каблови, оптички
каблови, радио-релејне везе, итд. Све је већа имплементација оптичке кабловске мреже, која је
већ постављена преко оптичких влакана у магистралној равни.
Кабловски системи, односно трасе магистралних и међумесних каблова претежно су уз друмске
комуникације и њихове објекте (мостове, вијадукте, тунеле и слично). Капацитети ове мреже и
њено коришћење су добро познати. Могућности терминалног коришћења ван ТКЦ-а су
ограничене и зависе од напајања на ширем простору. Контрола и техничко одржавање су
сложени и потребно је дуже време за локализацију и отклањање сметњи.
Коридор магистралне телекомуникационе инфраструктуре обухвата оптичке и коаксијалне
каблове. Коридор се пружа паралелно спољној ивици аутопута Е-80 Ниш – граница Бугарске,
најчешће на растојању од 3 до 20 m од жичане ограде аутопута.
На територији Града налази се 9 јединица поштанске мреже. Oпслуженост подручја поштанским
саобраћајем је добра. Од девет, у граду су четири јединице поштанске мреже, док се преосталих
пет јединица поште налазе у селима Крупац, Суково, Темска, Црноклиште и Височка Ржана.
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На територији Пирота функционишу три оператера јавне фиксне телефоније: Телеком Србија
а.д., СББ д.о.о. и Орион телеком д.о.о. Према званичној статистици, укупан број телефонских
преплатника у 2013. години је 27.766. Будући да се тржиште фиксне телефоније, због опадајућег
тренда, спорије развијало и да су два оператера (СББ и Орион) тек недавно кренула у развијање
сопствене мреже, корисничка структура је остала релативно непромењена. Такође, још увек
постоји проблем недовољне покривености у руралним подручјима. Територију Пирота
покривају сви мобилни оператери који поседују националне дозволе за рад: Мобилна
Телефонија Србије (МТС), VIP mobile и Telenor.
У Табели 19. приказана је локација антенских стубова оператера мобилне телефоније Telenor у
Пироту.
Табела 19: Антенски стубови Telenor оператера на територији Пирота
Локација

Микролокација

Адреса

Стуб носач

Црни Врх Пирот

Telenor стуб на плацу ЕТВа

Добри До

Telenor стуб

Пирот

Солитер

Telenor стуб –
објекат

Пирот 2

Стуб висине 33 m

Вука Пантелића бр. 9,
Пирот
Николе Пашића бб,
Пирот

Пирот 3

Стамбена зграда

Устаничка 3а, Пирот

Носачи

Пирот 4

Стуб висине 36 m

Пирот КП3776/1

Росомач

Антенски носачи

Стуб РТС-а, брдо
Росомач

Колокација на
постојећем стубу
Колокација на
постојећем стубу

Станичење

Стуб висине 21 m

Станичење

Telenor стуб

Трап

Стуб висине 24 m

Пирот КП 1541/1

Telenor стуб

Telenor стуб

Број корисника интернета на територији Града је у сталном порасту. Како је употреба интернета
интегрисана у готово све аспекте делатности, а доступност мобилних уређаја са бежичним
приступом све већа и популарнија, постало је готово немогуће проценити број корисника.
Информационе институције које представљају локални медијски простор чине две телевизијске
станице и једна радио станице и два дописништва. Телевизијске станице су ТВ Пирот и Пиканал,
радио станица је Радио Пирот, а дописништва су: дописништво РТС-а и дописништво телевизије
Белами.

2.3 Здравствена и социјална заштита
2.3.1 Здравствена заштита
Здравствене службе, као субјекат спровођења мере збрињавања, имају задатак да пружају хитне
медицинске помоћи, као и да предузимају и одговарајуће мере за заштиту и очување здравља
угроженог становништва. Такође, задатак здравствених служби су, између осталог, хигијенске
мере ради остваривања хигијенско-санитарних услова.
Установе здравствене заштите подразумевају објекте у којима је стручно организовано праћење,
саветовање, едуковање, преглед и лечење свих категорија становништва, у функцији бољег
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здравственог стања популације, категоризујући
специјализовану секундарну здравствену заштиту.

примарну

медицинску

заштиту

и

Дом здравља Пирот као носилац примарне здравствене заштите у свом саставу има следеће
организационе јединице: општа медицина (2 градске јединице и 7 здравствених амбуланти у
селима), стоматолошка заштита, медицина рада, служба педијатрије (предшколски и школски
диспанзер), АТД диспанзер, диспанзер за жене, онколошки диспанзер, хитна служба, служба
кућне неге, и патронажна служба. Он пружа здравственим осигураницима превентивне,
дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге у циљу спречавања, сузбијања,
раног откривања и лечења болести, повреда и других поремећаја здравља. Ова установа
годишње пружи 225.000 прегледа одраслог становништва и 92.000 прегледа деце, 20.000
превентивних прегледа жена и трудница и 19.000 прегледа радника.
У оквиру Дома здравља постоје:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Служба за здравствену заштиту одраслих;
Служба за здравствену заштиту предшколске деце;
Служба за здравствену заштиту школске деце;
Служба за здравствену заштиту жена;
Служба за здравствену заштиту радника;
Служба за хитну медицинску помоћ;
Служба за кућну негу и лечење;
Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
Патронажна служба;
Служба за правне, економске, техничке и друге послове.

Поред Дома здравља, као основне установе здравствене заштите у Пироту, постоји и Општа
болница, која са Домом здравља образује Здравствени центар. Болница пружа стационарну,
специјалистичко-консултативну и дијагностичко-терапеутску делатност за становништво
Пиротског управног округа, са око 117.000 становника. Организационе јединице у болници су:
интерна медицина, хирургија, психијатрија, неурологија, пнеумофизиологија, дечије одељење,
ортопедија, урологија, офталмологија, ОРЛ, нефрологија, дерматовенерологија, трансфузија,
рентген, патоанатомија, лабораторија, анестезиологија, ГАК, неонатологија, пријемно-тријажно
одељење, инфективна амбуланта, апотека, операциони блок и алергологија. Стационарни део
болнице има капацитет од 365 постеља и површину од 11.000 m2, а поликлинички део 17.000 m2.
У Табели 20. приказан је кадар који је запослен у примарној здравственој заштити према
подацима из 2016. године.
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Табела 20: Кадар у примарној здравственој заштити
Кадар
Број радника
Лекари
63
Доктори стоматолози
12
Стоматолози и зубни техничари
21
Медицински техничари
103
Административни радници
16
Здравствени сарадници
4
Технички радници и возачи
39
Укупно
258

Фармацеутска здравствена делатност се обавља у апотекама као самосталним здравственим
установама. У вези са тим, на простору Града је постоји апотекарска установа (Апотека Пирот)
која има своје експозитуре на седам различитих локација на територији града:
−
−
−
−
−
−
−

Апотека ,,Карло Скацел“ у Драгошевој улици број 18 у Пироту;
Апотека ,,Липа“ у улици Српских владара бб у Пироту;
Апотека ,,7. јули“ у улици Војводе Момчила бб (хол болнице Пирот) у Пироту;
Апотека ,,Здравље“ у улици Трг Републике број 116 у Пироту;
Апотека ,,Нана“ у улици Николе Пашића број 114 у Пироту;
Апотека ,,Хигија“ у Балканској улици број 16 у Пироту;
Апотека ,,Пазар“ у улици Лава Толстоја број 16 у Пироту.

У Табели 21. приказан је број људи који су запослени у секундарној здравственој заштити према
подацима из 2016. године.
Табела 21: Кадар у секундарној здравственој заштити

Кадар

Број запослених
Лекари
117
Фармацеути
2
Здравствени сарадници
4
Медицински и фармацеутски тахничари
397
Административни радници
22
Технички радници
105
Укупно
647
Посматрано у целини, може се констатовати да је у Пироту формирана мрежа здравствених
објеката која омогућава рационалну организацију и релативну доступност услуга примарне
здравствене заштите и да су створене могућности за даљу надградњу.

2.3.2 Социјална заштита
„Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ
пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и
породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.“ (Закон
о социјалној заштити „Службени гласник РС“, бр. 24/2011).
У области социјалне заштите ситуација је јако неповољна, јер ни у једном сеоском насељу не
постоје установе овог типа. Од објеката социјалне заштите само се у Пироту налази Центар за
социјални рад, а предвиђена је изградња Геронтолошког центара (на нивоу идејног решења).
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Планирани развој подразумева да је у наредном периоду, уколико постоји интерес и економска
основа, могуће изградити објекте за трајни смештај старих лица као и домове за смештај деце
без родитељског старања
Центар за социјални рад Пирот је основна установа социјалне заштите која врши јавна
овлашћења у области социјалне заштите и породично-правне заштите на територији града
Пирота. У оквиру Центра раде два тима стручних сарадника:
−
−

Тим за заштиту материјално-необезбеђено одраслих и старих лица;
Тим за заштиту деце без родитељског старања, деце са сметњама у психофизичком
развоју и деце и омладине са поремећајима у понашању, деце из породица са
поремећеним породичним односима, малолетника који ступају у брак и осталих лица у
стању социјалне потребе.

Центар запошљава 24 радника од чега 14 ради на пословима социјалног рада, а 4 на
административним и финансијским пословима.

2.4 Водопривредна инфраструктура
Под водопривредном инфраструктуром подразумевају се објекти, конструкције и инсталације
које се налазе на водотоковима и у функцији су заштите од поплава, регулисања и стабилизације
речног корита.
У савременим условима развоја друштва, уређење водотокова би се могло дефинисати као скуп
врло разноврсних мера, радова, објеката и грађевина којима се:
−
−
−

Плански смањују штете од поплава и других неповољних последица које водоток
изазива;
Обезбеђују услови за рационално коришћење водотока за пловидбу, водоснабдевање,
хидроенергетику, хидромелиорације, рекреацију и друге потребе;
Штити и унапређује животну средину.

Вода и водотокови као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних
интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује Закон
о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон).
При планирању будућег снабдевања становништва водом, у домену избора изворишта,
предност добијају она изворишта која су економски повољнија и која су изложена мањим
ризицима угрожавања квалитета вода, па их релативно лако можемо адекватно заштитити,
односно свести ризике на прихватљиви ниво. Неопходно је да се сва изворишта
висококвалитетних подземних и површинских вода адекватним мерама заштите и унапреде
(пошумљавање сливова, санирање извора загађивања, итд.). На техничком плану ово
подразумева: хидротехничке радове на регулацијама корита, изградњу одбрамбених насипа,
пошумљавање голети обнављањем шумског фонда, обуздавање ерозије земљишта, регулацију
водотокова, изградњу мини и микроакумулација, примену бројних агротехничких мера (дубоко
јесење орање, терасирање стрмих површина, затрављивање) којима се повећава инфилтрациона
способност земљишта и смањује површинско поплавно отицање.
Ерозијом земљишта је угрожено више привредних грана и области: водопривреда,
пољопривреда, шумарство, саобраћај, комунална инфраструктура и др. Потребно је извршити
санирање и довођење у исправно функционално стање, као и извршити ревитализацију радова и
објеката који служе за заштиту од ерозија и бујица. Треба успоставити заштитне појасеве на
бујичним токовима у којима се ограничавају активности у циљу очувања функционалности
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противбујичних мера и ради спречавања загађивања вода. У склопу антиерозионог уређења
простора, основни интерес водопривреде се састоји у заштити водопривредних објеката од
наноса. Због тога се, при разматрању антиерозивних мера за потребе водопривреде, мора водити
рачуна, с једне стране, о степену угрожености појединих објеката, а с друге стране о степену
осетљивости објеката на засипање наносом. Степен угрожености објеката од наноса зависи од
количине наноса која пристиже до објекта, односно од величине сливног подручја и стања
ерозионих процеса. Степен осетљивости појединих објеката на засипање наносом зависи од тога
колико нанос угрожава основну функцију објеката као и од чињенице да ли су наносне наслаге
привременог карактера (као у регулисаном речном кориту) или сталног карактера (у
акумулационом басену).
На основу општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године (донет
Уредбом Владе РС „Службени гласник РС“, број 23/2012) територија града Пирота и воде на њој
припадају водном подручју ,,Морава“.
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2.4.1

Изграђени системи активне и пасивне заштите на водотоковима I реда

Град Пирот је обухваћен сектором М.9. деонице М.9.4. и М.9.5. У табели 22. дата је ознака и опис деонице, заштитни водни објекти на којима се
спроводе мере одбране од поплава и критеријуми за увођење мера одбране од поплава.
Табела 22: Систем за заштиту од поплава за воде I реда
,,Нишава – Ниш Димитровград“

Водна јединица
Ознака
деонице

Опис
деонице

Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере
одбране од поплава
1.

М.9.4.

Височица
Брана ,,Завој“

1.
М.9.5.

Нишава код
Пирота
8,82 km

2.

Брана са акумулацијом „Завој“ на Височици, левој
притоци Темштице (десна притока Нишаве)
− Простор за пријем поплавног таласа 5.500.000 m³
(Q2%)
− Евакуација великих вода се врши према Елаборату
за одржавање,
− експлоатацију, управљање и одбрану од поплава
Леви насип уз Нишаву у Пироту,1.69 km са **
обостраним насипима (2х1.02km) уз Бистрицу од ушћа у
Нишаву, 2.04 km, укупно 3.73 km
Десни насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са **
обостраним насипима (2х1.70 km) уз Градашничку реку
од ушћа у Нишаву, 3.40 km, укупно 5.09 km

Критеријуми за увођење мера одбране од
поплава

Штићено
поплавно
подручје

Карактеристичне коте
606.00 прелив
615.00 нормални ниво
616.00 максимални ниво
617.50 круна бране

„Завој“
Пирот

В
ВВ
РО
ВО
МВ

Нишава: Пирот
(Р); л, д, и; „0“ 364,27
229 (7.06.1976.)
130 365,57
200 366,27
Q2%=320 m³/s

„Пирот“
Чвор
8.82 km
Пирот

Легенда:
−
−
−
−
−

В - Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминограф, д-дигитално, и-Таб.1, ,,0“-кота нуле;
ВВ - максимално осмотрени водостај (датум);
РО - Редовна одбрана – водостај и кота;
ВО - Ванредна одбрана – водостај и кота;
МВ - Меродавни водостај за меродавни Q __%.
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2.4.2 Изграђени системи активне и пасивне заштите на водотоковима II реда
Објекти за одбрану од поплава-одбрамбени насипи су углавном на Нишави. Планирани објекти
за одбрану од бујичних вода предвиђени су на значајним бујичним токовима: Темштици,
Расничком потоку, Рогозу и Јерми. На територији Града Пирота, по чл. 55(став 5) Закона о
водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010) одбрана од поплава за воде II реда, предвиђена је
за следеће водотокове:
−

У сливу Нишаве:
1. Река Бистрица;
2. Поток Рогоз;
3. Расничка река;
4. Костурска река;
5. Пасјачка-Блатска река
6. Поток Крупац;
7. Градашничка река;
8. Црноклишки поток;
9. Изворски поток;
10. Осмаковска река;

−

У сливу Јерме:
1. Суковски поток.

−

У сливу Темштице-Височице:
1. Клајћа;
2. Рудињска река;
3. Засковачка река;
4. Топлодолска река;
5. Дојкиначка река;
6. Росомачка река (Славињска).

На овим водотоцима постоји реална опасност од наглог надоласка бујичних вода и плављења
насеља, пољопривредних површина, путне и комуналне инфраструктуре. За сагледавање
степена угрожености овог подручја од штетног дејства вода, од посебног је значаја познавање:
−

−

природних хидрографских карактеристика подручја (хидролошке карактеристике
доминантних водотока и притока са подацима о изграђеним заштитним системима и о
диспозицији потенцијално угрожених добара у односу на водотокове);
проблематике заштите добара у приобаљу уређених и неуређених водотокова.

2.4.3 Водоснабдевање
Вода каптирана на извориштима на територији Града може се користити за водоснабдевање уз
хлорисање у циљу елиминисања бактериолошког загађења. На појединим извориштима, у
краћим временским периодима (у летњим месецима или приликом топљења снега) јављају се
замућења, тако да је у тим интервалима потребно извршити третман воде пре упуштања у
систем.
За јавно снабдевање је одабрано извориште ,,Кавак“ удаљено од Пирота око 2,5 km. У питању је
крашко врело које се прехрањује водама из велике удаљености, па му издашност не зависи од
падавина у дужим временским периодима, а креће се у границама од 90 до 120 l/s. Цео овај
систем се састоји од поменутог извора са пумпном станицом, потисног цевовода пречника 350
mm, разводне мреже и резервоара ,,Сарлах” запремине 2.000 m3, смештеног на коти 420 mnv.
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Још једно извориште је укључено у систем водоснабдевања града, а то је Крупачко врело кога
чини низ крашких извора од којих је најиздашнији и каптиран. Водоиздашност изворишта за
,,Крупац I“ је минимум 150 l/s, а за ,,Крупац II“ је 40 l/s. У оквиру овог система је изграђен и
гравитациони вод пречника 600 mm, црпна станица ,,Бериловац“ и потисни вод ка резервоару
,,Сарлах“ од 300 l/s колики је капацитет гравитационог вода. Од те количине 200 l/s је
предвиђено за потребе града, а 100 l/s за потребе фабрике ,,Тигар“. Због повременог замућивања
у овај систем је укључена и нова филтер станица за припрему сирове воде.
У водоснабдевање града је укључено и извориште ,,Градиште“ које се прикључује на потисни
вод изворишта ,,Крупац“ у прекидној комори испред црпне станице и постројења ,,Бериловац“
на удаљењу 7.000 m од исте, са минималном водоиздашношћу од 105 l/s.
За водоснабдевање насеља Гњилан користи се извориште ,,Бањица“ са водоиздашношћу од 30
l/s. У делу које је по намени индустрија, а за потребе хладњаче према Барје Чифлику каптирано
је и извориште ,,Ћелташ“.
Постојећи систем за снабдевање водом града Пирота састоји се од следећих водопривредних и
комуналних објеката:
−
−
−
−
−

−

четири извора: Кавак, Крупац I, Крупац II и Градиште, просечне процењене издашности
око 485 l/s. Са изграђене четири каптаже захвата се сирова вода од око 300 l/s;
постројење за припрему питке воде ППВ Бериловац са технолошким поступком типа
затворени брзи пешчани филтери Q=200 l/s;
пумпне станице Кавак и Бериловац инсталисаног капацитета 300 l/s, на којима су
електромагнетни мерачи протока воде која се дистрибуира у систем;
магистрални цевоводи пречника 500 mm и 600 mm дужине око 16 km воде до пумпне
станице Бериловац.
главни резервоари:
− „Сарлах“, капацитета 2000 m3 на 420 mnv;
− „Провалија“, капацитета 5000 m3 на 420,5 mnv;
− „Завој“, капацитета 250 m3 на 450 mnv (за потрошаче II висинске зоне).
комунална мрежа цевовода дужине око 106,143 km за дистрибуцију воде потрошачима
у граду, са губицима воде од око 30%

Укупан број водомера је 15.278 (на дан 21.06.2010.год.), а на постојећу водоводну мрежу
прикључено је 13 села (Крупац, Велико Село, Пољска Ржана, Мали Јовановац, Велики
Јовановац, Трњана, Гњилан, Држина, Бериловац, Мали Суводол, Велики Суводол, Војнеговац и
Барје Чифлик) и 8 јавних чесми. Систем водоснабдевања је у надлежности ЈП „Водовод и
канализација“.
2.4.3.1

Потребне количине и дистрибутивна мрежа

На основу броја становника, прикључености на водоводне системе и норми потрошње одређене
су укупне потребе становништва за пијаћом водом. На основу анализе будућег стања и развоја
потреба у прошлости одређене су потребе прехрамбене индустрије и туризма за
висококвалитетном водом, а њихв приказ дат је у Табели 23.
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Округ

Табела 23: Потребе за водом (2021. године) (106m3/год.)
Ук. вис. воде
Индустрија*

Пирот

17,3

Укупно

18,3

35,6

Извор: Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.
11/2002)
*под речју „индустрија“ подразумевају се потребе за квалитетним водама (водама нешто
нижег квалитета у односу на воде за пиће), које је потребно обезбедити за снабдевање индустрије
водом

На посматраном подручју познат је већи број изворишта значајног капацитета: (Кавак, Крупац I
и II, Градиште, Јеловичко врело, Водовија), као и известан број извора са нешто мањом
издашношћу, али перспективних са аспекта водоснабдевања (Бездан, Ћелташ). Постоји и већи
број извора мање издашности, али сасвим довољне за водоснабдевање села у близини.
На основу расположивих података, закључак је да се Град снабдева са довољном количином
воде од око 440 l/s и то: 100 l/s са „Кавака“; 290 l/s са крупачког врела и „Градишта“ и 50 l/s из
извора ,,Бањица“. Од ове количине 290 l/s је намењено градској мрежи, а 150 l/s посебним
индустријским водоводима. Повољну ствар представља чињеница да се велики број мањих
извора уопште не експлоатише па би се у будућности, у случају потребе, лако могли повећати
капацитети водоснабдевања,
Према подацима Извештаја Геозавода из 1990. године, укупне количине воде карстних
изворишта у периоду минималне издашности износе 860 l/s. Изворишта на којима су до сада
изграђене каптаже за водоснабдевање имају укупну издашност око 440 l/s, с тим да се са већег
броја изворишта, осим оних који снабдевају градски систем, у маловодном периоду расположиве
количине воде користе делимично. Остатак воде одлази у водотокове и одржава равнотежу у
екосистему.
Изворишта на која се у перспективи рачуна за потребе водоснабдевања Пирота и приградских
насеља су изворишта подземне воде Кавак, Крупац I и II и Градиште, а такође и Бездан и Ћелташ
на којима се врше детаљна истраживања. За потребе снабдевања индустрије техничком водом
могу се користити изворишта Сарлах и Бањица, која могу обезбедити укупну издашност у
минимуму од око 350 l/s.
2.4.3.2

Изворишта

Пиротски крај је богат изворима воде. У Табели 24. приказани су сви извори на територији града
Пирота.

Извориште
Градиште
Крупац
I и II
Кавак
Бањица
Бањица
бунар
Клок

Табела 24: Извори на територији града Пирота
Минимална
Локација
Тип
издашност
Приступ
Каптирано
(l/s)
карстно
село Градиште
100
повољан
да
врело
Крупачко
карстни
150
повољан
да
језеро
село Држина
карстни
85
повољан
да
кречња
Гребен Сарлах
48
повољан
да
чко
испод
копани
7
повољан
да
Сарлаха
бунар
село Крупац

карстни

30

повољан

да

Снабдева
се
Пирот
Пирот
Пирот
кожара
Гњилан
Крупац и
пет
села
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Ћелташ
Бездан
извори у
селима
Градашнички
извори
карстни
извор
Ждрело
хладни
Топло врело
Војнеговачко
врело
Бивоље

село Барје
Чифлик
село Барје
Чифлик
Извор и
Бериловац
Градашничка
река
село Сопот
село Власе,
река Јерма
село Власе,
река Јерма
село
Војнеговац
суток
Присјанске и
Пасјачке реке

кречња
чко
кречња
чко

25

повољан

да 50%

хладњача

25

повољан

не
перспективно

/

карстни

2,5

повољан

да

Извор и
Бериловац

карстни

до 4,45

повољан

не

/

карстни

7

неповољан

да

Сопот

карстни

60-100

неповољан

не

/

карстни

10

неповољан

не

/

кречња
чко

8-10

повољан

да

Војнеговац

карстно
врело

10

делимично
повољан

да

село
Расница

Расница

село Расница

кречња
чко

6

повољан

Главан

село Расница

карстни

10

повољан

Костур

села Костур и
Блато

карстни

16

повољан

делимично

Томашево
врело

село Блато

карстни

10

повољан

делимично

Блато

Маглич

Костур и Блато

карстни

2

неповољан

да

користила
војска

Водовија

падина Белаве,
2,5 km од
Станичења

карстно
врело

40

неповољан

не

/

Враниште(2)
карстни
извори

село
Враниште

карстни

3+1

повољан

да

село
Враниште

Мало
јеловичко

село
Јеловица

Велико
јеловичко
Врело код
рибњака
чесма под
мостом

село
Јеловица
Врело,
Дојкиначка р.
Височка
Ржана
село
Паклештица

Балика
манастир
Темска
карстни
извор

2.4.3.2.1

да,
примитивно
да,
примитивно

село
Расница
село
Расница
село
Костур

карстни

3-5

повољан

да

село
Јеловица,
викенд
насеље

карстни

180

повољан

не,
перспективно

/

карстни

25-30

повољан

делимично

рибњак

карстни

1,5

повољан

да

Височка
Ржана

карстни

1

повољан

не

/

село Темска

карстни

2,5

повољан

да

Темска

село Бела

карстни

од 7-10

повољан

не

/

Термални извори

Порекло термално-минералних вода у Понишављу већина истраживача везује за процес
дубинске карстификације. Термална вода је површинска која се системом раседних и других
пукотина спушта у дубину и ту загрева.
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Извориште Даг бањице се налази у долини Добродолске/Градашничке реке, десне притоке
Нишаве. Термали извори избијају у омањем ерозионом проширењу, непосредно испод кањонске
клисуре Добродолске реке. Разбијено извориште се налази у веома сложеном геотектонском
склопу на малом, ограниченом простору, испресецаном бројним раседима Термални
Градашнички извори припадају типу разбијеног изворишта. Постоје два термална и један
крашки извор. Последњи је најмањи, сифонског истицаја, температуре 22-23°С. Сифонског
истицаја је и термални извор Стара Бањица са 20 l/min, и температуром извора од 30°С. Нижи,
главни термални извор, налази се на десном обалском одсеку Градашничке реке. Он истиче
преко Корубе, одакле се слива у овални басен пречника око 3 m. Издашност овог басена је 60
l/min са температуром од 30°С.
Градашничке терме припадају хомотермалним радиоактивним водама. Оне после дужег кишног
периода задржавају релативно високу температуру. У састав минералних вода улазе: калијум,
калцијум, магнезијум, натријум-карбонат, сулфат, хлор, нитрат, натријум. Ови извори су били
познати још из античког времена, јер су у селу Градашница пронађене рушевине из римског
доба. Лети Градашничка река пресушује и задржава се вода само у џиновским лонцима. Због
тога становништво ове вирове користи за купање. Лечилишна сезона на отвореним просторима
почиње у мају и траје до касне јесени. Посетиоци се лече испијањем воде, купањем и држањем
појединих делова тела у минералној води. На Даг бањици се лече стомачни и реуматични
болесници, они који болују од очних обољења, као и они са разним ранама. Градашничка терма
делује и на апетит. Минерализација ових извора потиче из еруптивних стена, па се одликују и
солидном издашношћу.
Термално-минерални извори Пиротске бањице избијају под кречњачком гредом Сарлаха, која
је дубоко зашла у раван котлине. Извориште бањице је разбијено, а извори се јављају у три групе,
на растојању од око 400 m и на висинама од 365 до 382 m. Прва група извора истиче из
осулинског материјала, који покрива доње делове кречњака падине Сарлаха, на левој страни
Костурске реке, око 400 m узводно од њеног ушћа у Бистрицу. У пролеће, када се издашност
извора процењује на око 30 l/s, изнад главног избијају и периодски извори, који издају око 10 l/s.
Тада се вода и замућује. Најмању издашност извори имају крајем лета и почетком јесени.
Температура воде је 17-18ºC. Друго извориште се јавља уз саму леву обалу Костурске реке, 4050 m узводно од њеног ушћа у Бистрицу. Извориште је дугачко око 40 m, а из њега истиче 40-60
l/s. Вода је без мириса и са мало гасова, а њена температура се колеба од 17 до 19ºC. Трећа група
извора избија у кориту Бистрице, непосредно уз зидине Момчиловог града. То су најнижи али и
најиздашнији извори. Извориште је дугачко око 20 m, а температура воде на њима креће се од
17 до 19ºC.
Према Водопривредној основи Србије воде града Пирота чине део јединственог водопривредног
система Србије и треба их интегрално штитити, посебно воде Старе планине, која представља
резерват површинских вода националног значаја.

2.5 Снабдевање становништва храном
Снабдевање становништва храном почиње у области прехрамбене индустрије и пољопривреде,
а одвија се преко објеката трговине прехрамбених производа и пијаца. Пољопривреда као један
од снабдевача становништва храном обухвата биљну и сточарску производњу и са њима
повезане услужне делатности (пре свега, складиштење). Под пољопривредном производњом се
подразумева процес производње биљних и сточарских производа, узгајање риба, пчела,
печурака, зачинског биља и др.
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После производње битна су складишта сточне хране и готових пољопривредних производа и
њихов директан пласман. Снабдевање прехрамбеним производима обавља се путем
малопродајних објеката у свим насељима града. Квалитет снабдевености становништва у
случајевима великих несрећа и катастрофа у великој мери би зависио од предузимања мера
евакуације и збрињавања.

2.5.1 Производни објекти и капацитети
Покретање производње односно прераде млека у овом погону је један од кључних услова за
развој пољопривреде у пиротском крају. Прерадом млека на индустријски начин бави се и
специјализована радионица за прераду овог производа, која је у саставу Млекарске школе.
У дугом периоду највећи и најзначајнији капацитет за прераду млека била је „Млекара Пирот“
капацитета 60.000 литара млека дневно. У саставу млекаре је овчарска фарма на Старој Планини,
капацитета 4.000 грла ситне стоке, која је изграђена 80-тих година прошлог века. Због неуспеле
и од стране Републичке агенције поништене приватизације предузеће је продато путем судске
лицитације.
Поред индустријских погона прерадом пољопривредних производа у пиротском крају бави се
више занатских погона (радионице) од којих су најзначајнији:
−
−
−
−

Млекара „Млекопродукт“ у селу Држина, прерађује 1.000 литара дневно;
Млекара „Височица“ у приградском насељу Пирота, такође прерађује 1.000 литара
млека дневно;
Млекара „Мацко“ у селу Барје Чифлик прерађује 1.000 литара млека дневно. Располаже
и са радионицом за прераду меса и погоном за израду тестенина.
Млекара у селу Дојкинци прерађује 600 литара млека дневно.

У наведеним млекарама производи се познати пиротски качкаваљ на традиционални начин.
Прерадом меса бавила се кланица „Агросточар“ (приватизована, не одговара европским
стандардима). Током 2008. године изграђена је кланица „Мустанг” капацитета 100 свиња, 20
грла крупне стоке и 20 јагњади и објекат за расецањеи прераду меса капацитета 6.000 kg готових
производа на дан.
У хладњачи „Еурофриго“ (капацитета 1.200 тона складишног простора) смрзава се и складишти
воће и поврће (вишња, купина, јагода, паприка и друго). Ови производи се извозе претежно на
западно европско тржиште.
Према попису пољопривреде 2012. године на територији града Пирота евидентирана су два
стакленика и 303 пластеника. Површина стакленика је 350 m2 док је површина пластеника 53.907
m2.

2.5.2 Складишне просторије прехрамбених производа
Сви погони за производњу хране, складишта прехрамбених производа, власници фарми за узгој
животиња и власници објеката за прераду меса имају своја средства за дистрибуцију. То су
камиони, моторна возила са приколицама, пекарска возила цистерне, покретне хладњаче и
остала моторна возила која су им потребна за обављање специфичне делатности. У Пироту има
13 сушара капацитета 810 m3 и 41 објекат за силажу укупног капацитета 5.699 m3.
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2.6 Органи локане самоуправе и хитне службе
Локална самоуправа управља јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса
за локално становништво, у складу са законом. Послове из надлежности града Пирота обављају
следећи органи:
−
−
−
−

Градоначелник;
Скупштина града;
Градско веће;
Градска управа.

Скупштина Града је највиши орган града Пирота која врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштина града има свог председника,
потпредседника, секретара и 56 одборника који се бирају на период од 4 године.
Градоначелник представља извршни орган града. Градоначелника бира Скупштина града, из
реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине града. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине града предлаже
кандидата за Градоначелника.
Градско веће је, уз Градоначелника, једини извршни орган и њега чине Градоначелник, заменик
Градоначелника и највише девет чланова Градског већа. Градоначелник је председник Градског
већа. Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. Чланове Градског већа бира
Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова
за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа.
Градском управом руководи начелник. Основне унутрашње организационе јединице Градске
управе су:
−
−
−
−
−

Одељење за општу управу;
Одељење за привреду и финансије;
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове;
Одељење за ванпривредне делатности;
Одељење комуналне полиције.

У оквиру Одељења као основних организационих јединица, образују се унутрашње
организационе јединице, као одсеци и службе, и то:
−

−

−

У оквиру Одељења за општу управу: Одсек за информатику, Одсек за управљање
људским ресурсима и опште послове, Одсек за заједничке послове, Одсек за матичне
послове и грађанска стања, Одсек за послове органа града и месне заједнице;
У оквиру Одељења за привреду и финансије образовани су следећи Одсеци: Одсек за
трезор, Одсек за буџет, Одсек рачуноводства друштвених делатности и осталих
индиректних корисника, Одсек за привреду и имовинско правне послове, Одсек за
послове јавних набавки, Одсек за локални економски развој, Одсек локалне пореске
администрације;
У оквиру Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове формирана су три Одсека: Одсек за урбанизам и грађевинарство,
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−

−
−

Одсек за стамбено-комуналну делатност и Одсек за инспекцијске послове, у оквиру кога
је Група за комуналну инспекцију;
У оквиру Одељења за ванпривредне делатности: Одсек за послове друштвене бриге о
деци, омладину и здравствену заштиту, Одсек за социјалну, борачко инвалидску
заштиту, избегла и расељена лица и Одсек за послове образовања, културе, спорта, јавног
информисања, удружења грађана и протокол;
Одељење комуналне полиције образовано је као јединствена организациона јединицa;
У Градској управи се као посебнa организационa јединицa образује Кабинет
градоначелника.

Јавна предузећа чији је оснивач град Пирот:
−
−
−
−
−
−
−

ЈП ,,Комуналац“, Војводе Мишића бб;
ЈП ,,Водовод и канализација“, Војводе Мишића бб;
ЈКП ,,Градска топлана“, Српских владара 77;
ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, Српских Владара 77;
АД „Дом спортова у ликвидацији“;
„Радио Пирот“ (у ликвидацији), Трг пиротских Ослободилаца 30;
ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Мунтина Падина бб.

Установе чији је оснивач град Пирот:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Центар за социјални рад, Српских владара 126a;
Туристичка организација „Пирот“, Српских Владара 77;
Предшколска установа „Чика Јова Змај Пирот“, Војводе Степе 15;
Народна Библиотека Пирот, Бранка Радичевића 10;
Историјски Архив „Пирот“, Српских Владара 130;
Галерија „Чедомир Крстић“, Српских Владара бб;
Апотекарска установа „Пирот“, Српских Владара бб;
Дом културе „ Пирот“, Српских Владара 77;
Народно позориште „ Пирот“, Бранка Радичевића 1;
Музеј Понишавља Пирот, Николе Пашића 49;
Спортски центар „Пирот“, Таковска 24.

Од хитних служби неопходних за брзо реаговање, помоћ и деловање у случају ванредних
ситуација могу се издвојити:
−
−
−
−

Полицијска управа Пирот, у улици Јеврејска 17;
Ватрогасно-спасилачко чета Пирот, у улици Краљевића Марка;
Црвеног крста Пирот, у улици Јеврејска 2;
Дом здравља Пирот, у улици Лава Толстоја 24.

На територији Града налази се једна високошколска установа – Висока школа струковних
студија за образовање васпитача у улициЋирила и Методија број 29.
Основне школе које се налазе на територији Града су:
−
−
−
−

ОШ „Вук Караџић“, Српских Владара 111;
ОШ “8. Септембар“, Данила Киша 21;
ОШ "Свети Сава“, Саве Немањића 2;
ОШ „Душан Радовић“, Занатлијска;
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−
−

Школа за основно и средње образовање Младост Пирот (специјална школа), Косте
Абрашевића 38;
ОШ За музичко образовање „Др Драгутин Гостушки“, Вука Караџића 1.

Средње школе које се налазе на територији Града су следеће:
−
−
−
−
−

Гимназија Пирот, Српских Владара 128;
Економска школа Пирот, Таковска 24;
Техничка школа Пирот, Таковска 22;
Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“, Николе Пашића 173;
Средња стручна школа, Ћирила и методија 29.
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ПОСЕБНИ ДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

III

Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, стања
угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, материјална
добра и животну средину. То је процес који обухвата утврђивање (идентификацију), анализу и
евалуацију ризика. Процена треба да садржи описе свих сценарија који су базирани на основу
референтних догађаја за све опасности које је Радна група идентификовала, затим контекст у
којем су разматрани сценарији, резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика),
као и картографски приказ свих ризика.
Приликом идентификације опасности неопходно је прикупити све релевантне податке и
информације о посматраном подручју. Поред наведеног, проучавање обима, интензитета,
учесталости и других карактеристика опасности које су се дешавале у прошлости, увид у
релевантну документацију и преглед ризичних подручја служе као критеријуми на основу којих
се бирају опасности које ће се обрађивати у сценаријима.
На основу добијених и доступних података, Радна група је извршила идентификацију опасности
које имају реалну шансу појављивања на територији града Пирота и то су: одрони, клизишта и
ерозије; поплаве; снежне мећаве, наноси, поледице и хладни талас; пожари, експлозије и
пожари на отвореном и техничко-технолошке несреће.
Друге опасности предвиђене Методологијом за израду процене угрожености нису обрађене у
овом документу и то:
−

Земљотреси – имајући у виду податке о земљотресима који су се дешавали у прошлости
на територији града Пирота, релативно мале последице које су том приликом настајале,
као и карте сизмичког хазарда Републичког сеизмолошког завода закључује се да ова
опасност не треба да се обрађује у Процени ризика од катастрофа.

−

Екстремне временске појаве (велика количина падавина, град, олујни ветар, топли талас
и суша) – клима на територији града Пирота је таква да екстремне вредности свих
релевантних климатских параметара не указују на појаву велике количине падавина,
града са тешким последицама по људе и пољопривреду нити олујног ветра разорне снаге.
Подељеност на четири годишња доба и евидентне разлике у карактеристикама истих
указују на мале, готово незнатне, последице у случају да дође до топлог таласа, док
довољна и подједнака заступљеност падавина по месецима онемогућавају појаву суше.

−

Недостатак воде за пиће – подручје града Пирота је богато изворима воде за пиће.
Капацитет изворишта, просечна потрошња воде, релативно добра и разграната
водоводна мрежа указују на задовољавање потреба становништва водом за пиће, а
процене су да ће тако бити и у будућности.

−

Епидемије и пандемије, биљне болести и болести животиња – у Пироту, на основу
података о претходним догађајима, није било забележених епидемија и пандемија,
болести биљака нити болести животиња већих размера и са значајнијим последицама.

−

Нуклеарни и радиолошки акциденти – Процена ризика од катастрофа за ову опасност се
израђује на нивоу Републике Србије.

−

Опасност од терористичког напада – Процена ризика од катастрофа за ову врсту
опасности израђује се на нивоу Републике Србије.
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Проценом се дефинишу вредности утицаја наведених опасности посебно на сваку од следећих
штићених вредности:
−
−
−

Живот и здравље људи;
Економија/екологија;
Друштвена стабилност.

Наведене опасности су обрађене у сценаријима који се односе на две врсте догађаја:
највероватнији нежељени и на догађај са најтежим могућим последицама. Први догађај
карактеришу последице мањег обима и веће учесталости, док други има мању вероватноћу
појављивања, али су последице по посматрано подручје велике и веома тешко их је отклонити
редовним деловањем надлежних служби и без спољне помоћи. На крају се резултати сценарија
(последице и вероватноћа) комбинују у матрици ризика која се састоји од две осе – осе последица
и осе вероватноће, при чему се, у процењивању вероватноће догађаја, примењује један од три
различита приступа (стручна процена, прогноза вероватноће и коришћење података о прошлим
догађајима). Свака оса има пет вредности, што даје матрицу од двадесет пет поља. Наведених
двадесет пет поља деле се у четири категорије ризика: низак ризик, умерени ризик, висок ризик
и веома висок ризик. Висок и веома висок ниво ризика захтевају третман ризика ради смањења
на ниво прихватљивости. На крају, на карти града Пирота приказују се поједини ризици –
опасности и делови територије који су више или мање угрожени.
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1 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ОДРОНА, КЛИЗИШТА
И ЕРОЗИЈА
Одрони
Одрони настају падањем стенских маса са природних или вештачких одсека. Процес кретања је
јако кратак и састоји се из транслаторног или, ређе, ротационог кретања блокова. За формирање
одрона главни услови су велики нагиб топографске површине (>70°) и дисконтинуитет у оквиру
стенске масе који је сагласан са нагибом топографске површине. То су клисуре (кањони) и лесни
одсеци. Према временској дистрибуцији, одрони се јављају непосредно после обилнијих
падавина.

Клизишта
Клизишта су сеизмолошке, литосферске елементарне непогоде током којих може доћи до
померања неколико милиона кубних метара земљишта и огромних маса стена и то на површини
чак и од неколико квадратних километара. Ова елементарна непогода je честа на косим и јако
стрмим теренима, мада се јавља и на благим косинама. Клизиште је део терена који се
транслаторно или ротационо помера преко стабилне подлоге или терен у коме су сачувана
структурна и морфолошка својства створена процесом клизања. Два су непосредна узрока за
настанак клизишта:
−
−

Промена напона у тлу, најчешће услед осцилација нивоа подземних вода;
Смањење отпорности тла на смицање, услед промене основних особина – густине и
влажности слојева тла.

Према просторној дистрибуцији клизишта, издвајају се три зоне:
1. без појаве клизишта,
2. са спорадичним појављивањем клизишта и
3. са системском појавом.
Клизишта се према покренутој запремини земљишног материјала могу поделити на: мала, која
покрећу до 10.000 метара кубних земљишног материјала; средња – од 11.000 до 100.000; велика
– од 101.000 до милион и веома велика – више од милион кубних метара земљишног материјала.
Према захваћеној површини она се деле на: мала (0,01-1 ha), средња (1-5 ha), велика (5,1-10 ha),
веома велика (10,1-100 ha) и гигантска (преко 100 ha). Иако природна клизишта могу настати у
сваком годишњем добу, најчешћа су она у периоду фебруар-мај (85%), док се свега 4% дешава
у летњем периоду, а 9% у јесењем, што је у сагласности са хидролошким приликама.

Ерозија земљиштa
Ерозија земљишта представља испирање и одношење најситнијих и најплоднијих честица из
растресите подлоге. Ерозија земљишта је природан процес који се може убрзати
неконтролисаном сечом шума и погрешним коришћењем земљишта. Услед оваквих поступака
долази до убрзане ерозије, која је веома озбиљан и неповратан процес.
Најчешћи вид ерозије представља померање масе терена услед дејства обилних киша или
земљотреса при чему долази до одроњавања земљишта. Овом виду ерозије су најподложнији
брдовити терени, односно подручја под нагибом терена који је већи од 15°.
Главни облици ерозије су: еолска ерозија – настаје деловањем ветрова, бујична ерозија – настаје
механичким радом атмосферских вода, флувијална или речна ерозија – настаје геолошким радом
речних токова, крашка ерозија – настаје деловањем атмосферских, површинских и подземних
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вода, абразија – представља рушење обале као последица морских и језерских таласа, глацијална
или ледничка ерозија – настаје радом ледника.

1.1 Очекивани степен негативних последица од деловања одређеног
геолошког процеса на одређеном простору и у одређеном времену
по природу, материјална добра и људе
На територији града Пирота регистрована су клизишта као последица обилних падавина, као и
њихово деловање на смањење отпорности тла где, услед густине и влажности слојева, долази до
смицања. Клизишта представљају перманентан проблем укупног функционисања јер угрожaвају
путну инфрастуктуру, стамбене објекте, индустријске капацитете, спортске и културне објекте,
систем водовода и канализације и др.
Услед клизишта може доћи до потпуног прекида у снабдевању електричном енергијом, прекида
телефонских комуникација и снадбевања водом, али и прекида саобраћајне комуникације. Осим
угрожавања саобраћаја, могу настати оштећења на саобраћајницама, односно запречавање
путева.
Настанком одрона, клизишта и ерозија може доћи до угрожавања мањих делова насељених места
те угрожене могу бити куће, као и помоћни објекти, па у том случају постоји опасност од
страдања људи ако дође до значајнијег померања тла. Може доћи до закрчења речних токова и
појачаног таложења услед испирања, али и промене структуре пољопривредног земљишта.
Клизањем или одроном може доћи до блокирања путева чиме се онемогућава нормалан проток
људи и робе и задовољавање животних потреба људи.

1.2 Параметри и карактер одрона, клизишта и ерозивног подручја
Најчешћи узрок појаве клизишта су хидролошко-климатски услови, непланска сеча шума и
растиња, претерана експлоатација земљишта, као и неадекватно коришћење терена што доводи
до настанка, развоја и интензивирања ових процеса. Настају и активирају се најчешће после
дужег временског периода услед промене температуре, обилних падавина и топљења снега.
На простору Пирота појави клизишта погодују постојеће стрме падине, знатна количина
неравномерно распоређених водених талога, различита ерозивност и стање стенских маса:
распаднутост, одводњеност и напонско-деформационо стање и механичка својства.
Поред хидролошко-климатских и геолошки фактори представљају један од основних узрока
појаве клизишта на територији града Пирота. Услед осцилација нивоа подземних вода, промене
на тлу земљишта се испољавају кроз клизишта и одроне. Дате промене регистроване су на већем
броју локалитета са учесталим појавама, с тим што се по својим карактеристикама и обиму не
убрајају у елементарне непогоде већих размера.
На територији града Пирота регистрована су следећа клизишта:
−
−
−
−
−
−
−
−

на локацији Трпезица – Мртвачки мост;
у селу Базовик;
на потезу Темска – Рудиње;
на путу за Сопот;
у улици Милана Недељковића;
у селу Црвенчево;
у селу Церова;
у улици Капетана Карановића;
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−
−
−

у селу Гњилан;
у селу Темска;
у селу Велики Суводол.

Природни услови (висина, нагиб терена, клима, педолошки састав) и неповољна обрада и
стварања пољопривредног на рачун шумског земљишта, утицали су повећање појаве ерозија и
осиромашења педолошког слоја. Обилне количине падавина, нагиб терена и јак еродибилни
материјал чине ово подручје подложно бујицама велике ерозионе моћи.
Деструктивни утицај природних фактора, али и антропогених делатности, пре свега на Старој
планини, најизраженији је на примеру ерозије. То је процес убрзаног спирања и одношења
растреситог земљишта, дезорганизованим отицањем кишнице и бујичних водених токова. Због
великих падова, водотокови и млазеви који настају после јачих киша и пљускова, у растреситом
покривачу усецају читав систем плићих и дубљих ерозивних бразди, вододерина или јаруга. На
Старој планини процеси ерозије су доста изражени, а готово све реке су бујичног карактера.
Интензивно спирање, посебно на оголићеним површинама – без травњака или шума, јавља се
већ после мањих пљускова. Наравно, на стрмијим падинама, деструктивни ефекат спирања је
много већи. С друге стране дезорганизовано отицање се преобраћа у мање или веће бујичне
токове, чија је разарачка снага далеко већа. Бујице носе огромне количине растреситог
материјала који се акумулира у подножју планине или, преко водотокова, улази у хидрографску
мрежу Града.
На подручју Града према интензитету, утврђују се три степена ерозије: слаба, средња и јака
ерозија:
−
−
−

I степен слаба ерозија, изражена је на подручјима ниже надморске висине нагиба
земљишта мањег од 12%;
II степен средња ерозија, изражена је на брдско - планинском подручју чији је нагиб
земљишта од 12 до 18% и које је делимично пошумљено и затравњено;
III степен јака ерозија, карактеристична је за подручје где је изражено формирање
бујичних токова без зеленог покривача и деградираних шума.

Према Уредби о утврђивању просторног плана подручја парка природе и туристичке регије
Стара планина (Службени гласник РС бр.115/08) антиерозиона заштита се остварује применом
биолошких (пошумљавање и затрављивање), биотехничких (плетери и зидићи против спирања)
и техничких мера уређења на пространим површинама и локалитетима које угрожава средња,
ексцесивна и јака ерозија:
1. на делу слива водоакумулације „Завој“ и Височице у циљу очување њене запремине од
засипања, и то претежно на:
− западној страни непосредног слива водоакумулације „Завој“;
− северној и северозападној (левој) долинској страни Дојкиначке реке;
2. на делу слива Топлодолске реке и Темштице и то претежно на јужној и југоисточној
(десној) долинској страни (II категорија ерозије).
Поред наведених клизишта и и локалитета на којима је забележена средња, ексцесивна и јака
ерозија, потребно је предузимање антиерозионих мера у деловима насеља која се налазе на
падинама, као што су Прчевац, Провалија, Нови Завој.
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1.3 Површина и карактеристике угроженог подручја
Град Пирот се налази на 43°09′ СГШ и 22°36′ ИГД, у југоисточном и, уједно, пограничном делу
Републике Србије. Са административно-политичког аспекта, Пирот је седиште Пиротског
округа. На истоку се граничи са Републиком Бугарском, на југу и југоистоку са општином
Димитровград, на западу са општинама Бела Паланка и Бабушница, а на северу са Зајечарским
округом, односно општином Књажевац. Са општинама Димитровград, Бела Паланка и
Бабушница чини Пиротски округ који је највећи округ у Републици Србији. Сâм Град је управни,
индустријски, културни, школски, зравствени и трговински центар.
Подручје Града припада брдско-планинском подручју источне Србије. У овом крају рељеф је
веома хетероген и издиференциран и одликује се великом разноликошћу облика који су настали
као последица врло сложене генезе и еволуције овог краја у дугом периоду. Састоји се од
планина, брда, брежуљака, котлина и поља. Планински услови у укупној површини учествују са
око 40%, брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски око 6%.
Пространа Пиротска котлина је најзначајнији привредни ресурс овог краја. Тектонског је
порекла и изнад и испод насталог покривача налази се врло жива геолошка и тектонска
структура у којој доминирају кречњаци различите структуре и различитог састава, а у значајној
мери су заступљени и терцијарни лапори и пешчари. На раседним линијама северозападно од
Пирота јављају се у издашнијој мери и стене еруптивног порекла. У котлинама се јављају и
тектонски предиспонирана врела и терме (Бањица и Даг бањица). Надморска висина котлине је
од 320 до 400 m и има правац пружања северозапад-југоисток.
Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке планине и река Јерма. Пробијајући се кроз
Гребен и Влашку планину, Јерма је изградила веома живописну и композитну долину коју чине
два кланца које мештани називају Одоровско и Влашко ждрело (или Влашка клисура). Стране
кланаца су висине 300-400 m (у неким деловима и до 800 m) и ширине 10-30 m.
На западу се на пиротску котлину настављају обронци Суве планине, која почиње код Пирота
Белавом, односно његовим источним делом – Сарлахом. Сарлах се издиже изнад сâмог града и
представља мали хорст настао давним тектонским поремећајем. Његов највећи врх је
Момчиловац (562 m), удаљен од града свега 3 km.
Северно од Пирота дижу се брда Провалија и Прчевац док се североисточно пружа планина
Видлич, са највишим врхом Басарским каменом (1.377 m). Источно од Пирота се пружа благо
заталасана крашка висораван Тепош. Она представља крајњи јужни део Височице и крајњи
југоисточни огранак Старе планине према долини Нишаве. Тепош се на истоку наставља у Стару
планину – највећу планину у Србији, са врхом Миџором од 2.169 mnv, који је и државна граница
између Србије и Бугарске.
Надморска висина у Пироту се креће од 320 до 2.169 mnv. Поред навеених облика рељефа, у
пиротском крају се налазе Сићевачка, Влашка, Бањичка и Темачка клисра. У горњем току
Височице интересантни су и кањони, односно клисуре, на прилазу одмаралишту Врело.
У планинским и забрдским деловима заступљени су и подземни крашки облици. Њих
представљају углавом понори, јаме и пећине. Понори су ређи и заступљенији испод Големог
врха и Смиловачког камена, северно од Одороваца и на Тепошу. Због сужености њихових отвора
онемогућавају приступ у њихову унутрашњост, међутим према потмулом звуку који настаје
ударом ноге или баченим каменом, може се закључити да су пространи и дубоки и да наниже
прерастају у јаме звекаре. Међу познатијим понорима су Понор, Вртибог, Каменички понор и
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Ваганица са Камином док су најпознатије пећине Попова пећина, Данлучица, Тамна дупка,
Недељна пећина, Држинска пећина и Ветрена дупка.

1.3.1 Режим подземних вода
Под режимом подземних вода подразумева се процес измене нивоа, протицаја, хидрауличког
градијента, брзине, температуре, вискозитета, хемијског, радиолошког, микробиолошког и
гасног састава изданских вода у времену и простору, под утицајем природних и антропогених
фактора. Размештај подземних вода одређен је геоморфолошким карактеристикама, а
искоришћавање динамиком друштвено-економског развоја.
Сталне притоке Нишаве постају од крашких врела која избијају по њеном ободу. Врела су
храњена водама река понорница, па Крупачко и Градишко врело добијају воду понорнице
Одоровачке реке, док извори Боклуџе, који избијају у равни котлине, настају од понорница које
се спуштају са Влашке планине.
Са друге стране Сарлаха, под којим избијају термални извори Пиротске бањице, на удаљености
од око 3 km, избија крашко Врело у Станичењу. Сабирну област Пиротске бањице и Врела у
Станичењу, представљају југоисточни делови планине Белаве. Изузетно ниска температура
Врела објашњава се температурном инверзијом у подземним шупљинама, великим дворанама.
У централној равни Пиротске котлине, на периферији града, избија неколико дубинских
крашких врела, удаљених 1-3 km од Пиротске бањице. Ова су врела храњена водом понорница
које се спуштају са била Влашке планине. Понорске воде спуштају се дубоко испод језерских
седимената, чија се дебљина креће око 170 m, и под притиском избијају на површину.
Температура њихове воде се креће од 11 до 12,5ºC, као и на ободским крашким врелима. Извори
у подгорини Старе планине јављају се у великом броју, од којих су најзначајнији извори у атару
Височке Ржане, изнад Славиње и више десетине извора у атару Рсоваца.

1.3.2 Квалитет земљишта
Геолошка подлога пиротског краја је врло хетерогена. Према еволутивно-генетичком приступу,
земљишта пиротскog краја могу се сврстати у две серије:
−
−

на црвеним пешчарима и
на кречњачко-доломитским партијама.

У брдско-планинским крајевима су најзаступљенија смеђа земљишта на различитим подлогама,
благо киселе до киселе реакције, док су брежуљкасто-брдски облици рељефа сачињени од
разнородних миоценских и плиоценских седимената (органски кречњаци, конгломерати,
пешчари и лапорци). На њима су развијена земљишта у типу еродираних смоница, гајњача,
смеђих земљишта и то најчешће на кречњачкој подлози, као и новостворена земљишта у првој
зони делувијалне акумулације различите дубине и плодности. У уским долинама планинских
речица јављају се алувијално-делувијални наноси различитог састава, дубине и производне
вредности.
За пољопривреду овог краја економски најзначајнија земљишта су у пространој пиротској
котлини. Овде се срећу више различитих типова и подтипова земљишта, као што су: смонице у
огајњачавању, гајњаче, бескарбонатске ритске црнице, алувијално-делувијално земљишта у
огајњачавању, карбонатни алувијум иловаст и теже иловаст, карбонатни алувијуми (лакше
иловасти и песковито забарени, забарени на тресету). На рубним деловима поља доминирају
делувијална земљишта.
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1.3.3 Ветрови
Ветрови који преовладавају у пиротском крају су ветрови северног (107 %), западног (31 %) и
северозападног (58 %) квадранта. Затим следе југоисточни (36 %), а ветрови североисточног
(9%) и југоисточног (7 %) квадранта су безначајни. Средња брзина ветра је мала – око 0,9 m/s ,
док је максимална брзина 68 km/h која је карактеристична код југоисточног ветра у пролеће, код
западног и југозападног у лето, а код северозападног у свим годишњим добима. на Слици 8. се
може видети ружа ветрова, односно ветроказ на територији града пирота.
Планински део пиротског краја се карактерише ветровима северног квадрата из правца север,
северозапад и североисток. Ветрови нису јаки и јачина им је испод 2° Бофорове скале.
Слика 8: Ружа ветрова

1.3.4 Обилне падавине
Пиротска котлина је заштићена од продора хладних ваздушних маса, а планински венци на
југозападу спречавају продор влажног ваздуха, што има за последицу изузетно мале годишње
суме падавина, због чега Пирот са околином спада у најсувље пределе у Србији.
У котлинама, у којима при свим правцима кретања ваздушних маса, преовлађују силазна
ваздушна струјања, количина падавина је мања, у односу на околне планине и клисуре. Град
Пирот, са надморском висином од 368 m, прима 581,5 mm падавина у просеку. У летњим
месецима известан утицај на количину падавина у котлинама има локална циркулација ваздуха
изазвана топлотном конвекцијом јер високе температуре ваздуха у котлинама у летњим данима
доводе до интензивног узлазног кретања лаког и топлог ваздуха и образовања конвективних
падавина најчешће у поподневним часовима.
Дебљина снежног покривача на планинама креће се у распону од 0,5 m до 1,5 m. Снежни период
на Старој планини углавном почиње у новембру, а завршава се у априлу. Број дана са снежним
покривачем такође је неуједначен. Најмање је таквих дана у Пиротској котлини – испод 30, а
највише на Старој планини – преко 80.
У Табели 25. је приказана количина падавина у Пироту по месецима и на годишњем нивоу.
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Табела 25: Месечна и годишња количина падавина у mm

Пирот

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Нов

Дец

Год.

34,8

36,1

40,2

49,7

65,3

79,4

50,6

39,5

42,5

39,4

56,4

47,5

581,5

Анализирајући количину падавина по годинама на територији града Пирота, може се закључити
да она ретко прелази 600 mm годишње. Најнижа количина падавина је била 1994. године – 372,1
mm, а највећа 1970. године – 739,5 mm. Честина града није велика.

1.3.5 Мере заштите предвиђене урбанистичким плановима
Избор локације за изградњу у великој мери зависи од неколико карактеристика природне
средине. Да би се нека локација издвојила као погодна за изградњу потребно је да има стабилан
терен, могућност снабдевања водом и повољне услове за одводњавање отпадних и
искоришћених вода.
Код планирања изградње значајних привредних објеката и инфраструктуре у оквиру
урбанистичких планова, предузимају се додатни грађевински радови ради побољшања
стабилности терена, и то санација клизишта, одрона и ерозија, који захтевају додатна улагања.
На пољопривредном и шумском земљишту на подручју града Пирота, настали су и развијају се
значајни ерозиони процеси са поступним или наглим прелазима у вишу категорију разорности.
Ерозија, као штетна појава која директно утиче на лични и друштвени стандард, неодржива је
при садашњим схватањима и сазнањима, те је неопходно приступити њеној санацији што је
могуће хитније, како би се штете смањиле на нормалан ниво, односно еродибилност свела на
нормалну геолошку ерозију. Сви неопходни противерозиони захвати могу се поделити на две
категорије, и то:
−
−

противерозиони радови и
противерозионе мере.

Противерозиони радови су стручни захвати којима се врши санација развијених ерозионих
процеса свих видова категорије у потпуности и делимично слабе ерозије, где постоје услови за
њено брзо прерастање у виши степен еродибилности. Сви планирани радови проверени су у
пракси, а састоје се од техничких радова у сливу, ретензионих и биолошких радова.
Основни задатак техничких радова у сливу је да на голим и стрмим падинама створе ослонац за
развој биљака (шумских или пољопривредних) како би се што пре успоставила вегетација и тако
заштитило земљиште од ерозије. У горњем делу слива могуће је применити више врста
техничких радова на падинама слива, те се овде укратко наводе.
−
−
−
−

инфилтрационе банкете – алжирске терасе;
градони за пошумљавање;
терасе са зидићима;
контурни ровови.

У ретензионе радове спадају:
−
−
−
−
−
−

противерозиони појасеви;
пољезаштитни појасеви;
наорне терасе;
терасице за пошумљавање;
травни појасеви (илофилтери);
контурне бразде.
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У биолошке радове спадају:
−
−
−

шумске културе;
пољопривредне културе;
мелиорације.

Противерозионе мере се предузимају на пољопривредним површинама и ту спада:
−
−
−
−
−
−

контурно појасна обрада (стрип културе);
контурно орање;
гребенско орање;
коришћење стајског ђубрива;
коришћење вештачких ђубрива;
мулчирање.

1.4 Густина насељености
Град Пирот је према Попису становништва из 2011. године имао 57.928 станивника.
Упоређујући тада добијене податке са подацима добијеним у претходним пописни периодима,
опажа се негативни демографски тренд који најбоље илуструје Табела 26.
Табела 26: Упоредни преглед броја становника
Година
1981.
1991.
2002.
Број становника
69.500
67.700
63.791
Промена броја становника
+200
-1.800
-3.909

2011.
57.928
-5.863

Процењује се да ће се негативан демографски тренд наставити и у будућности. Евидентно
опадање становништва посебно је драматично пошто је у питању погранична територија према
Бугарској, те се очекује да ће држава Србија морати да предузме посебне подстицајне мере за
спречавање депопулације приграничних територија.
Смањењем броја становника на територији Пирота смањује се и густина насељености у овом
граду па тако сада она износи 47 становника по km2. Тај број је, посматрајући национални ниво,
испод просека јер је просечна густина насељености у Републици Србији 81,3 ст/km2.
Густина насељености је неравномерно распоређена па тако град Пирот има највећу густину
насељености док рурални делови Града имају далеко мању густину од просечне.

1.5 Густина инфраструктурних и привредних објеката
Електроенергетска инфраструктура
На територији Пирота има укупно 26.720 конзумената електричне енергије. Највећи део овог
броја (чак 24.837) чине домаћинства. За снабдевање електричном енергијом на овом подручју је
задужена Електродистрибуција Пирот која послује у саставу јавног предузећа са седиштем у
Нишу. Разведена мрежа на територији Пирота је тронапонска (110-10-0,4 kV) и четворонапонска
(110-35-10-0,4 kV). Тронапонска је карактеристична за уже градско подручје. Од
инфраструктурних објеката који омогућавају пренос и дистрибуцију електричне енергије до
крајњих потрошача најзначајнији су трафостанице и далеководи. У Пироту има укупно 318
трафостаница од којих су две напонског нивоа 110/35 kV, петнаест је напонског нивоа 35/10 kV,
док је највећи број трафостаница (њих 301) напонског нивоа 10/0,4 kV. Од трафостаница полазе
далеководи различитог напонског нивоа чија укупна дужина износи преко 330 km. Објекти за
дистрибуцију и пренос електричне енергије су постављени у сккладу са захтевима и потребама
становништва на територији Града. Прекиди у снабдевању електричном енергијом су ретки, а
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кључни проблеми су недовољан и нестабилан напон и појединим деловима Града, као и губици
у систему који износе око 10%.
У контексту угрожености од клизишта, одрона и ерозије најугроженији су електроенергетски
објекти који су лоцирани на стрмим теренима, али и на мање стрмим падинама. Услед клизања
земљишта или одрона, одломљена стенска маса или клизна површина могу покидати или
механички оштетити објекте, може доћи до пуцања темеља и потпорних зидова па чак и рушења
електроенергетских стубова што може да изазове краћи или дужи прекид у снабдевању
електричном енергијом.

Гасоводна инфраструктура
За развој система гасификације, Просторним планом инфраструктурног коридора Ниш-граница
Бугарске (,,Службени гласник РС“ бр. 86/09) на територији Града планирана је изградња
магистралног гасовода МГ-10, чија је траса унапред дефинисана. Планом се предвиђа заштитни
појас ширине 60 m са обе стране осе гасовода (ужа зона заштите), односно 130 m лево и десно
од ужег појаса заштите (шира зона заштите). Локација за изградњу главне мернорегулационе
станице ( ГМРС) са потребном зоном заштите је код села Пољска Ржана.

Топловодна инфраструктура
Испоруку топлотне енергије врши ЈКП „Градска топлана“ Пирот. На посматраном подручју око
23%, односно 12.000 становника популације топлотну енергију добија преко Градске топлане.
До 2011. године, испоруку топлотне енергије је вршило пет котларница које су се налазиле у
ужем центру града. Застарелост опреме и неефикасност (степен корисности је био између 60%
и 65%) су утицали на стварање проблема у експлоатацији и повећаном потрошњoм горива, што
је довело до већег загађења ваздуха у њиховој непосредној близини. Ради економичнијег,
еколошки здравијег и рационалнијег снабдевања корисника топлотном енергијом и сигурнијом
и поузданијом производњом топлотне енергије, 2011. године пуштена је у рад котларница
„Сењак“ у истоименом насељу на периферији града. Изградњом ове котларнице, угашено је свих
пет постојећих блоковских котларница – Централа, Бујица, Суд, АТП и Чешаљ. Четири од пет
наведених (Суд, Чешаљ, АТП и Бујица) су се налазиле у пазарском делу града, док је Централа
била смештена у Тијабари, а свих пет је претворено, преко магистралног топловода, у
подстанице котларнице ,,Сењак“.
Котларница „Сењак“ има уграђена три котла (2 котла инсталисане снаге 10,5 МW и један котао
инсталисане снаге 6,5 МW), тако да је њен укупан инсталисани капацитет 27,5 МW. Котлови су
вреловодни (температура воде већа од 110ºC), степена корисности 90%-92%. Као основно гориво
користи се тешко лож уље – мазут , а када се изгради гасовод у Пироту у плану је употреба
земног гаса. Због тога су котлови опремљени комбинованим горионицима за сагоревање мазута
и природног земног гаса. На котловима су уграђени измењивачи топлоте (економајзери) на
страни димних гасова, који би били активни када се као гориво користи природни земни гас,
чиме се повећава степен корисности котлова на 98%.
У комплексу котларнице налази се складиште мазута – надземни вертикални самостојећи
резервоар запремине 500 m3 са бетонском танкваном око њега која прима 100% запремине
резервоара. Гориво се довози ауто цистернама, из којих се претоварним пумпама транспортује у
складишни резервоар. Температурни режим рада топловодне мреже је 130/75ºC.
Имајући у виду локацију котларнице „Сењак“ и разведену топловодну мрежу која је
инсталирана само у ужем центру града, не постоји опасност од угрожавања топловодне
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инфраструктуре услед одрона, клизишта и ерозија из разлога што на равним теренима (какав је
у сâмом граду) не постоје неопходни услови за појаву одрона клизишта и ерозија.

Саобраћајна инфраструктура
Пирот је индустријски, привредни, културни и административни центар горњег Понишавља.
Град се налази на међународном путном и железничком правцу Минхен – Истанбул, односно
Западна Европа – Блиски Исток. Овакав положај Пирота стварао је и одређене саобраћајне
проблеме у граду у периоду пре изградње заобилазнице магистралног пута. Пирот данас има
друге саобраћајне проблеме који су везани за брзо повећање броја путничких возила и њихов
смештај, као и неадекватног смештаја теретних возила и возила колективног путничког
саобраћаја. Део проблема Пирота представља и слаба понуда садржаја које би користили
путници и возила транзитног саобраћаја (уређени паркинзи, ресторани са адекватном понудом,
изграђен препознатљив туристички програм итд.).
Сâм Град лежи на коридору Х и магистралном путу Ниш-Димитровград и удаљен је од Београда
330 km, од Ниша 75 km и од Софије 70 km. Повољан географски положај града Пирота огледа
се, поред напред наведеног, и у саобраћајној повезаности са општинама у окружењу.
Планом Паневропске саобраћајне мреже утврђен је коридор Х (Салцбург-Љубљана-ЗагребНиш-Скопље-Велес-Солун) са краком ,,Ц“ Ниш-Димитровград-Софија, који представља
окосницу формирања инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске. У инфраструктурном
коридору Ниш-граница Бугарске утврђени су магистрални инфраструктурни системи: аутопут
Е-80 и железничка пруга Е-70 за возове великих брзина.
Оба вида саобраћаја који егзистирају (друмски и железнички) имају значајну улогу за пиротски
крај, јер представљају интерконтиненталне руте. Кроз територију Пирота пролазе две
међуконтиненталне копнене магистрале, железничка пруга Ниш‐Софија и магистрални пут
Ниш‐Димитровград. Путна инфраструктура на подручју града Пирота је у функционалном
стању.
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2011. години, густина путне мреже на
територији града Пирота је много лошија него што је просек Републике Србије. Укупна дужина
путне мреже на територији Пирота износи 233 km. Део путне мреже (њено одржавање,
реконструкција, рехабилитација и нова изградња) је у надлежности локалне самоуправе, док је
део у надлежности Републике Србије, односно Јавног предузећа „Путеви Србије“. Од укупне
дужине путне мреже, 47 km је магистралног пута (државни пут I реда), 83 km регионалног
(државни пут II реда), а 103 km локалног карактера.
Путна инфраструктура како друмска таком и железничка је у великој мери угрожена одронима,
клизиштима и ерозијом, а то се, пре свега, односи на путеве који се налазе уз падине планина и
на оне који пролазе кроз неку од клисура (Сићевачку нпр.). С тим у вези, посебна пажња се мора
обратити на редовно одржавање и предузимање заштитних мера како би се избегло оштећење
путне инфраструктуре што може довести до отежане или потпуне обуставе саобраћаја на делу
територије. Такође, радови који се предузимају на изградњи коридора Х (крак Ниш-Бугарска
граница) утичу на појаву нових и активирање већ постојећих клизишта. Имајући у виду
карактеристику терена и рељеф између Ниша и Пирота, као и могуће последице, мере заштите
од клизишта треба озбиљно схватити и придржавати их се.
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Фиксна и мобилна телефонија
Медији за пренос сигнала у транспортној мрежи су различити: коаксијални каблови, оптички
каблови, радио-релејне везе, итд. Све је већа имплементација оптичке кабловске мреже, која је
већ постављена преко оптичких влакана у магистралној равни.
Кабловски системи, односно трасе магистралних и међумесних каблова претежно су уз друмске
комуникације и њихове објекте (мостове, вијадукте, тунеле и слично). Капацитети ове мреже и
њено коришћење су добро познати. Могућности терминалног коришћења ван ТКЦ-а су
ограничене и зависе од напајања на ширем простору. Контрола и техничко одржавање су
сложени и потребно је дуже време за локализацију и отклањање сметњи.
Коридор магистралне телекомуникационе инфраструктуре обухвата оптичке и коаксијалне
каблове. Коридор се пружа паралелно спољној ивици аутопута Е-80 Ниш – граница Бугарске,
најчешће на растојању од 3 до 20 m од жичане ограде аутопута.
На територији Града налази се 9 јединица поштанске мреже. Oпслуженост подручја поштанским
саобраћајем је добра. Од девет, у граду су четири јединице поштанске мреже, док се преосталих
пет јединица поште налазе у селима Крупац, Суково, Темска, Црноклиште и Височка Ржана.
На територији Пирота функционишу три оператера јавне фиксне телефоније: Телеком Србија
а.д., СББ д.о.о. и Орион телеком д.о.о. Према званичној статистици, укупан број телефонских
преплатника у 2013. години је 27.766. Будући да се тржиште фиксне телефоније, због опадајућег
тренда, спорије развијало и да су два оператера (СББ и Орион) тек недавно кренула у развијање
сопствене мреже, корисничка структура је остала релативно непромењена. Такође, још увек
постоји проблем недовољне покривености у руралним подручјима. Територију Пирота
покривају сви мобилни оператери који поседују националне дозволе за рад: Мобилна
Телефонија Србије (МТС), VIP mobile и Telenor.

Привредне зоне
Пирот је индустријски центар средње величине. Највећа привредна активност Пирота, како у
просторном, тако и у функционалном смислу сконцентрисана је у градском центру Пирота.
Постепеном трансформацијом укупног привредног амбијента, изазваном израженим
економским и организационим проблемима у државном сектору и великим привредним
системима, али и трансформацијом капитала, развио се појавни облик привреде који је дао нови
замах општем привредном и економском развоју као сектор малих и средњих предузећа. Ова
димензија привредног развоја и у Пироту је дала значајан подстицај укупном локалном
економском развоју. Данас постоји велики број активних и регистрованих привредних
друштава. Највећи број ових субјеката послује у оквиру терцијарног сектора (област трговине и
услуга), док је знатно мањи број у области производње.
Индустрија чини економску базу Пирота и њено учешће у укупном друштвеном производу
привреде је увек било доминанатно. Највећи привредни субјекат у Пироту је ,,Тигар tyres“ који
се бави производњом пнеуматика. Поред њега, ту су још и „Тигар“ АД, као и „Слободна зона
Пирот“ која има посебан значај за развој Града и ширег окружења. Индустрија је имала највеће
учешће у привредном развоју Града, а затим следе пољопривреда, трговина, саобраћај,
грађевинарство. Она апсорбује и највећи број радника, око 15% укупног становништва, а само
„Тигар tyres“ и „Тигар“ АД заједно упошљавају око 4.600 радника.
Међутим, реалност је да су данас многи индустријски капацитети празни тако да је њихова
искоришћеност мала. Фабрике које су зауставиле своју производњу су: текстилна индустрија
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„Победа“, „Пиротекс“, кожарска индустрија „Драгош“, „Љубомир Картаљевић“, прехрамбена
индустрија „Млекара“.
Са друге стране, сектор малих и средњих предузећа је у фази развоја и очекује се његов допринос
као једног од основних ослонаца привреде. Ова предузећа (Благоје Костић „Црни Марко“,
Пионир-Мармил, Хладњача, Гали, Јупитер, Слободна зона Пирот, Пексим, АС конфекција и др.)
дају посебан импулс привредном развоју, пре свега својом профитабилношћу и
флексибилношћу у новом тржишном окружењу.
У оквиру средњих предузећа заступљене су привредне гране и то: индустрија, трговина,
грађевинарство, угоститељство, док су у оквиру малих предузећа заступљене и кожарска,
текстилна, прехрамбена индустрија. Највећи број малих предузећа у Граду су из приватног
сектора и то махом регистрованих за производњу и трговину на велико и мало и увоз-извоз.
АД „Слободна зона“ Пирот, као инкубатор развоја малог и средњег бизниса, има велики значај
за индустрију целог града због утицаја на привлачење страних инвестиција, с обзиром да
поседује материјалне, кадровске и инфраструктурне ресурсе. Тренутно је град Пирот власник
13,5% акција Слободне зоне и то је нјабољи вид јавно-приватног партнерства у Србији. У
перспективи „Слободна зона“ и Индустријски парк Пирота би требало да се споје у обједињену
Економску зону Пирот.
Заједничка карактеристика свих важнијих индустријских објеката јесте да су лоцирани у
непосредној близини самог града који је смештен у Пиротској котлини. Претежно равничарски
рељеф и надморска висина од 320 до 400 m без стрмих страна (осим на ободима котлине) указују
на лоше предуслове за појаву и активирање одрона и клизишта па у контексту угрожености од
одрона, клизишта и ерозија можемо константовати да већи број индустријских објеката није
директно угрожен овим опасностима.

1.6 Могућност генерисања других опасности
Услед настанка клизишта и ерозија постоји могућност оштећења водоводне, канализационе и
електричне мреже што доводи до нарушавања инсталација и постројења, и привременог
недостатка основних енергената. Клизишта и одрони могу довести до угрожавања
саобраћајница, изазвати велике штете по стамбене и друге објекте, као и пољопривредне
површине. Истовремено, уз одрон и ерозије, постоји опасност и од настанка поплава и пожара.

1.7 Могући развој догађаја (сценарио)
Одрони клизишта и ерозије
Радна група:
−
−
−

Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима;
Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима;
Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима.

Одрони настају падањем стенских маса са природних или вештачких одсека. Процес кретања је
јако кратак и састоји се из транслаторног или ређе ротационог кретања блокова. За формирање
одрона главни услови су велики нагиб топографске површине (>70°) и дисконтинуитет у оквиру
стенске масе који је сагласан са нагибом топографске површине.
Клизишта су сеизмолошке, литосферске елементарне непогоде током којих може доћи до
померања неколико милиона кубних метара земљишта и огромних маса стена и то на површини
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чак и од неколико квадратних километара. Ова елементарна непогода je честа на косим и јако
стрмим теренима, мада се јавља и на благим косинама.
Ерозија земљишта представља испирање и одношење најситнијих и најплоднијих честица из
растресите подлоге. Ерозија земљишта је природан процес који се може убрзати
неконтролисаном сечом шума и погрешним коришћењем земљишта.

1.7.1 Највероватнији нежељени догађај
Појављивање
Клизишта се јављају на деловима територије пирота са израженим нагибом. Делови земљишта
који су у динамичкој равнотежи настоје да то стање замене статичком па, услед деловања
потисних сила, долази до клизања земљишта. Клизишта се активирају на неколико различитих
локација на територији Пирота, мањег су обима, али ипак ремете нормално функционисање и
обављање свакодневних активности. Локације на којима су се јавила клизишта су у насељу
Гњилан, у селу Базовик и у улици Милана Недељковића у насељу Радин До.
Просторна димензија
Наведена клизишта су мале клизне површине – од 30 до 200 m2. Клизиште у насељу Гњилан
угрожава неколико стамбених и помоћних објеката и димензија је 10 х 14 m, а такође угрожава
електроснабдевање.
Клизиште у насељу Радин До је димензија 10 х 5 m са дубином ожиљка од 2,5 m. Земљани пут
се обрушио на улицу и том приликом је дошло до обуставе саобраћаја и оштећења путне
инфраструктуре.
У селу Базовик дошло је до клизања терена са нарушавањем макадамског коловоза у дужини од
20 m. Клизна површина је око 200 m2 са дубином ожиљка од 1 до 2 метра.
Интензитет
Највећи интензитет померања тела активних клизишта се дешава у периодима хидролошког
максимума, тј. након дуготрајних и обилних падавина. Интензивирање процеса клизања земље
дешава се услед вишедневних падавина, када падне преко 30 l по m2, услед чега тло полако
почиње да клизи претећи да изазове велике материјалне штете. Будући да се клизишта прате
претходних тридесет година можемо прогнозирати да ће се интензивна померања дешавати у
трајању до 10 дана.
Време
Клизишта су активна у периоду од 20. марта до 1. априла 2020. године услед обилнијих и
вишедневних падавина (преко 30 l по m2), подизања нивоа водостаја на рекама и подизања нивоа
подземних вода. Климатски услови доприносе повећању засићености земљишта водом што
утиче на смањење отпорности и на ремећење равнотеже на стрмим деловима територије Града.
Ток
Више од 30 l кише по m2 повољноо утиче и изазива клизање земље. У улици Милана
Недељковића непосредна близина клизне површине са саобрћајном инфраструктуром угрожава
и сâм пут што доводи до делимичне, а касније и потпуне обуставе саобраћаја. Интензитет
клизања и неповољни временски услови прете да дође до потпуне обуставе саобраћаја у улици
Милана Недељковића.
У насељу Гњилан, клизиште димензија 10 х 14 m захвата и угрожава један објекат изазивајући
деформације на спољним и носећим зидовима. Због тога је потребно иселити једну четворочлану
породицу како би се предузеле активности на санирању клизишта и оштећеног објекта.
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Клизиште угрожава електроенергетску инфраструктуру што изазива прекид у испоруци
електричне енергије.
У селу Базовик клизна површина угрожава макадамски пут у непосредној близини у дужини од
око 15 m услед чега је отежана приступачност пољопривредним површинама. Радови на
санацији насталог клизишта подразумевају насипање ломљеног камена и крупног шљунка са
стабиилизацијом као и регулација одвода воде у јарак.
Надлежне службе излазе на терен како би се што пре успоставили нормални услови за
функционисање. Градски штаб за ванредне ситуације успоставља сарадњу са неколико
приватних предузетника и правних лица од посебног значаја за заштиту и спасавање који
располажу средствима и опремом која се може користити приликом санације клизишта.
Трајање
Очекују се интензивна померања у трајању од 5 до 10 дана (у периоду од 21. марта до 1. априла)
и угрожен је један стамбени објекат, путна инфраструктура и елетроенергетска мрежа.
Рана најава
У критичним периодима увек су појачане мере опреза и приправности. Стално се врши обилазак
клизишта и одрона. Систем ране најаве није развијен јер не постоји континуирани мониторинг
клизишта па самим тим и систем ране најаве не би функционисао на одговарајући начин.
Међутим, у периодима повећаног ризика од опасности, становништво се обавештава о
надолазећим падавинама и упозорава на могућност појаве клизишта.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
У складу са интензитетом опасности, предузимају се мере опреза и приправности људства и
опреме у свим насељима и на свим путевима где су се јавила клизишта. Државни путеви се
налазе у надлежности ЈП „Путеви Србије“, док је за ниже категорије путева надлежна локална
самоуправа те је са тог аспекта потребна добра комуникација и координација активности.
Припремљеност
Становништво и државни органи су делимично припремљени за долазећу опасност.
Превентивно деловање у сузбијању, отклањању последица и санацији клизишта на територији
Пирота је делимично заступљено. Геолошка истраживања су вршена у складу са Законом о
планирању и изградњи. Таква активност реализована је приликом изградње објеката од јавног
значаја, привредних објеката, изградње вишеспратница и изградње инфраструктуре док код
изградње индивидуалних стамбених објеката нису примењивана. Прва превентивна мера се
односи на забрану изградње на терену који је подложан клизању; друга превентивна мера се
односи на регулацију одвођења површинских и подземних вода са терена који је подложан
клизању и трећа превентивна мера се односи на изградњу потпорних зидова до неопходне
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дубине ради спречавања клизања земљишта и накнадног угрожавања простора и објеката у
непосредној близини, или стварања преграде на водотоку у подножју клизишта Део
превентивних мера прописан је Просторним планом града Пирота. Ризици опасности од појаве
клизишта још увек нису отклоњени због нерешавања утврђених планских решења, а чији је
разлог недовољно поседовање средстава за комунално уређење Града.
Утицај
На једном објекту у насељу Гњилан су примећене деформације на спољним зидовима па је из
тог разлога превентивно пресељена једна четворочлана породица. Због очекиваних померања у
периоду од 10 дана потребно им је обезбедити привремени смештај у коме ће провести око 20
дана, док у осталим насељеним местима (Радин До и Базовик) нема угрожавања живота и
здравља људи. У насељу Гњилан угрожен је и електроенергетски објекат што доводи до прекида
у испоруци електричне енергије у трајању од најмање 10 дана. Сматра се да је најбољи начин
регулације клизишта изградња потпорног зида довољне отпорности како би се у будућности
заштитило локално становништво и критична инфраструктура.
У селу Базовик оштећен је макадамски пут у дужини од 80 m. Клизна материја је препречила и
делимично обуставила саобраћај па је потребно ангажовање тешке механизације како би пут
постао проходан и како би се наведене последице санирале. Клизна материја је, такође, запушила
јарак поред пута што изазива таложење воде, плављење околних површина и оштећење усева.
У улици Милана Недељковића је дошло до обрушавања земљаног материјала на земљу услед
чега је пут постао непроходан. Том приликом је оштећена путна инфраструктура у дужини од
10 метара и потребно је ангажовање тешке механизације.
Нарушено је нормално функционисање до 10 дана. За нормализацију снабдевања такође је
потребно 10 дана. Временски период санације последица насталих деловањем клизишта зависи
од његове површине, дубине клизне површине, састава земљишта, нагиба терена итд. Код
насталих клизишта, последице се могу отклонити за 5 до 8 дана од дана престанка клижења
земљишта. Наведена клизишта не угрожавају објекте од јавног друштвеног значаја те стога није
регистрована материјална штета на њима.
Генерисање других опасности
Услед настанка клизишта постоји могућност нарушавања водоводне и електричне мреже, и
привременог недостатка основних енергената. Клизишта могу довести до угрожавања
саобраћајница, при чему онемогућавају брзу евакуацију угроженог становништва, као и
ефикасну санацију насталих последица. Такође могу изазвати велике штете по стамбене и друге
објекте, као и пољопривредне површине. Услед обарања електричних водова може доћи до
пожара, а услед обрушавања земље до запречавања речних корита и плављења.
Референтни инциденти
Клизишта су карактеристична за делове територије Пирота где постоје услови за њихову појаву.
Ту се пре свега мисли на делове територије који су под одређеним нагибом (преко 20% нагиба).
Климатски услови додатно подстичу и убрзавају процес, па је Град највише угрожен у периоду
обилних падавина (пролеће и јесен). Тако су изразита померања у Србији, али и на територији
града Пирота, забележена у годинама хидролошких максимума: 2005, 2006, 2012. и 2014. године,
док се померања мањег интензитета бележе једном у две године.
Информисање јавности
У оквиру редовних активности Градског штаба за ванредне ситуације врше се информативне
кампање обавештавања становништва у виду апела и упозорења. У тој активности велику улогу
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имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Будуће информације
На теренима на којима не постоје стамбена насеља потребна је изградња прилазних путева и
други радови које треба извести са применом мера које ће ублажити притисак на тло (израда
канала, пропуста, косина и сл.). Код стамбених објеката неопходно је усмеравање атмосферских
вода и дренирање подземних вода, као и израда потпорних зидова и косина ради смањења
притиска земље на грађевинске објекте. Потребно је и успоставити мониторинг клизишта, који
омогућава рано откривање и праћење клизишта у реалном времену. Овај систем обезбеђује брзо
реаговање и упозорење на опасност, што би било од великог значаја за успешност ране најаве и
спречавања великих последица по становништво.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност дате су у Табели 27.
Табела 27: Штићене вредности

Штићене вредности

Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
На једном објекту у насељу Гњилан су примећене деформације на
спољним зидовима па је из тог разлога превентивно пресељена
једна четворочлана породица. Због очекиваних померања у
периоду од 10 дана потребно им је обезбедити привремени
смештај у коме ће провести око 20 дана.
Укупна штета по економију/екологију износи 23.620.000
динара односно 1,4% буџета. Ту спадају:
- Трошкови евакуације и збрињавања људи захваћених
опасношћу 120.000 динара.
- Оштећење и санација кућа 1.600.000 динара
- Санација електроенергетске мреже 2.300.000 динара
- Санациони радови и рашчишћавање путева 6.500.000
динара.
- Ангажовање тешке механизације 2.500.000 динара
- Чишћење и уређивање канала 2.700.000 динара.
- Штета на пољопривредним културама 1.400.000 динара.
- Изградња потпорног зида 4.500.000 динара
- Насипање ломљеног камена и крупног шљунка 2.000.000
динара
Штета по критичну инфраструктуру износи 6.400.000 динара
што представља 0,38% буџета. Штета се бележи на:
- Саобраћајној инфраструктури:
- у улици Милана Недељковића 3.600.000 динара
- макадамски пут у селу Базовик 900.000 динара
- Електроенергетској мрежи: у насељу Гњилан 1.900.000
динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa одрона, клизишта и ерозија нa територији града Пирота износи 1 догађај у 1
до 2 године.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 28: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Табела 29: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
X
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано

X

Табела 30: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
X
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Табела 31: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
X
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

Минимална

1

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Вероватноћа

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

5

2

Вероватноћа

Занемарљива

4

3

Мала

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Табела 32: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
одрона, клизишта и ерозија НИЗАК, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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1.7.2 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Појављивање
До појаве клизања и одрона терена долази у пределима са израженим нагибом, као и теренима
где су вршени радови на санацији сеоских путева. Клизишта и одрони се активирају на више
различитих локација на територији Пирота: Трпезица-Мртвачки мост, село Базовик, на потезу
између Темске и Рудиња, на путу за Сопот, у селима Црвенчево, Церова, Велики Суводол,
Темска и у насељима Радин До и Гњилан.
Просторна димензија
Одрони који су настали на потезу Трпезица-Мртвачки мост угрожавају саобраћајну
инфраструктуру на више места јер се више њих активирало лево од пута који води ка реци
Темштици. Том приликом су порушени потпорни зидови од дробљеног камена. Ситуација
постаје алармантнија када се у виду има чињеница да је то једина саобраћајна веза села Топли
До и Засковци са Пиротом.
Клизишта су површине од 20 до 600 m2. У селу Базовик клизиште угрожава макадамски пут у
дужини од око 80 m. На угоженој деоници је отежан проток саобраћаја и постоји претња да дође
до потпуне обуставе услед клизања веће количине земљишта.
Клизање земљишта поред пута Темска-Рудиње угожава и сâм пут. Деоница угроженог подручја
је око 50 m и неопходна је хитна интервенција. На путу за село Сопот вишедневне падавине су
узроковале покретање земљане масе непосредно уз коловоз и том приликом је оштећен пут у
дужини од 70 m. У селу Црвенчево клизиште је угрозило пољски пут чиме је онемогућен приступ
пољопривредним површинама у близини. Угрожена деоница је око 50 m и за санацију је
потребна тешка механизација како би се клизни материјал уклонио са пута. У целу Церова је
ситуација идентична као и Црвенчеву. Угрожена деоница пута је 60 m и активирање тешке
механизације за санацију клизишта је неопходно.
У улици Капетана Карановића у градском насељу Радин До клизиште на неколико места
угрожава саобраћајну инфраструктуру и водоводну мрежу. Неопходна је хитна интервенција
како би се избегле последице у виду пуцања водоводних цеви и изливање фекалних материја у
животну средину што ствара погодне услове за појаву и ширење заразних болести.
У селу Гњилан, услед рушења потпорног зида, активирало се клизиште које директно угрожава
неколико стубова јавне расвете, стубове за пренос електричне енергије, ПТТ стубове и неколико
домаћинстава.
У селу Темска, некатегорисани пут од Кривог вира ка планини однешен је у дужини од 15 m.
Земљиште је клизнуло до пута Темска – Топли До те је неопходна хитна интервенција како би
се спречило даље клизање.
У селу Велики Суводол активирано клизиште, поред некатегорисаног пута у дужини од 100 m,
угрожава и неколико стамбених и помоћних објеката. Подземне воде, које су се том приликом
појавиле, плаве подрумске и сутеренске просторије у неколико домаћинстава. Такође је
угрожена водоводна и електроенергетска инфраструктура у овом селу.
Интензитет
Највећи интензитет померања тела активних клизишта и појава одрона се дешава у периодима
хидролошког максимума, тј. након дуготрајних и обилних падавина.
Интензивирање процеса клизања земље дешава се услед вишедневних падавина, када падне
преко 70 l по m2, услед чега тло полако почиње да клизи претећи да изазове велике материјалне
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штете. Будући да се клизишта прате претходних тридесет година можемо прогнозирати да ће се
интензивна померања дешавати у трајању до највише 20 дана.
Време
Клизишта и одрони се активирају од 5. до 25. марта 2028. године услед обилнијих и вишедневних
падавина (преко 70 l по m2) што доводи до подизања нивоа водостаја на рекама и подизања нивоа
подземних вода. Топљење снега са околних планина додатно погоршава ситуацију и утиче на
повећање засићености земљишта водом што доводи до смањења отпорности и ремећења
равнотеже на стрмим деловима територије Пирота.
Ток
Услед вишедневних и обилнијих падавина, као и повећане количине воде у тлу, постепено креће
клизање земље. Такве околности доприносе реактивирању постојећих и настанку нових
клизишта. Интензитет клизања се повећава, угрожавајући путну инфраструктуру, претећи да
доведе до потпуне обуставе саобраћаја и одсечености појединих делова територије Града.
Градска управа добија информације од грађана о насталим клизиштима и одронима на више
локација на територији Пирота.
Клизањем земљишта у Великом Суводолу и насељу Гњилан, стамбени и помоћни објекти се
полако слежу, стварају се озбиљне пукотине, један објекат се руши, док други трпе деформације
и више нису безбедни за боравак, па је неопходно евакуисати људе који живе у њима. Такође,
деформише се путна инфраструктура због чега долази до прекида у саобраћају у насељима
Велики Суводол, Темска, у градском насељу, у Церови, Црвенчеву, Сопоту, у селу Темска и на
потезу Трпезица-Мртвачки мост. Клизна материја угрожава водоводну и канализациону
инфраструктуру у Великом Суводолу и у улици Капетана Карановића. Долази и до плављења
околног пољопривредног земљишта. По добијеним информацијама надлежне службе излазе на
терен како би се што пре успоставили нормални услови за функционисање. У насељу Радин До,
конфигурација терена не дозвољава хитну интервенцију па је потребно предузети геотехничко
испитивање тла и израду техничке документације. ПЗП „Тrace“ из Ниша је од Путева Србије
добило налог да се ангажује како би својом механизацијом помогло локалној самоуправи у
Пироту на санацији насталих последица. Поред њих, Градски штаб за ванредне ситуације
успоставља сарадњу са неколико приватних предузетника и правних лица од посебног значаја
за заштиту и спасавање који располажу средствима и опремом која се може користити приликом
санације клизишта. На неколико места је угрожена електроенергетска и водоводна
инфраструктура па је, поред ангажовање надлежних служби, потребно ангажовање
Електродистрибуције Пирот, Телекома и ЈП Водовод и канализација.
Трајање
Очекују се интензивна померања у трајању од 15 до 20 дана и у том временском периоду су
угрожени стамбени и помоћни објекти, путна, електроенергетска, ПТТ и водоводна
инфраструктура и пољопривредне површине.
Рана најава
У критичним периодима увек су појачане мере опреза и приправности. Стално се врши обилазак
клизишта и одрона. Систем ране најаве није развијен јер не постоји континуирани мониторинг
клизишта па самим тим и систем ране најаве не би функционисао на одговарајући начин.
Међутим, у периодима повећаног ризика од опасности, становништво се обавештава о
надолазећим падавинама и упозорава на могућност појаве клизишта.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
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органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
У складу са интензитетом опасности, предузимају се мере опреза и приправности људства и
опреме у свим насељима и на свим путевима где су се јавила клизишта. Државни путеви се
налазе у надлежности ЈП „Путеви Србије“, док је за ниже категорије путева надлежна локална
самоуправа те је са тог аспекта потребна добра комуникација и координација активности.
Припремљеност
Становништво и државни органи су делимично припремљени за долазећу опасност.
Превентивно деловање у сузбијању, отклањању последица и санацији клизишта на територији
Пирота је делимично заступљено. Геолошка истраживања су вршена у складу са Законом о
планирању и изградњи. Таква активност реализована је приликом изградње објеката од јавног
значаја, привредних објеката, изградње вишеспратница и изградње инфраструктуре док код
изградње индивидуалних стамбених објеката нису примењивана. Прва превентивна мера се
односи на забрану изградње на терену који је подложан клизању; друга превентивна мера се
односи на регулацију одвођења површинских и подземних вода са терена који је подложан
клизању и трећа превентивна мера се односи на изградњу потпорних зидова до неопходне
дубине ради спречавања клизања земљишта и накнадног угрожавања простора и објеката у
непосредној близини, или стварања преграде на водотоку у подножју клизишта Део
превентивних мера прописан је Просторним планом града Пирота. Ризици опасности од појаве
клизишта још увек нису отклоњени због нерешавања утврђених планских решења, а чији је
разлог недовољно поседовање средстава за комунално уређење Града.
Утицај
Процењени број угрожених објеката (стамбених и помоћних) је око 15. Из угрожених стамбених
објеката, неопходно је планирати мере за евакуацију и измештање 45 људи из насеља Гњилан и
Велики Суводол, као и њихово збрињавање. Одрон на деоници Трпезица-Мртвачки мост изазива
потпуно закрчење саобраћаја. Услед оштећења пута у дужини од 110 m, села Топли До и
Засковци су одсечена и немају повезаност са градом. Број људи који живи у тим селима је 97, а
поред њих угрожено је становништво у Црвенчеву, Церови и насељу Радин До. Укупан број
људи који су захваћени опасношћу је око 210.
У селу Базовик оштећен је макадамски пут у дужини од 80 m. Клизна материја је препречила и
делимично обуставила саобраћај до доласка тешке механизације и санирања последица. Клизна
материја је, такође, запушила јарак поред пута што изазива таложење воде, плављење околних
површина и отежава активности санације терена.
Путна инфраструктура је оштећена и на деоницама Темска-Рудиње, у близини Сопота, у улици
Капетана Карановића, у селу Црвенчево и селу Церова. Укупна дужина оштећене путне
инфраструктуре је око 600 метара. Поред оштећења, забележене су и деформације у виду
улегнућа на коловозу, оштећења саобраћајне сигнализације и слично, због чега је неопходно
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извршити санационе радове на деоницама путева који поред основне намене има и
стабилизирајућу функцију на клизишту.
Такође, оштећено је пољопривредно земљиште у у селима Црвенчево, Базовик, Темска и Церова.
На земљишту се налазе воћњаци, њиве и ливаде, при чему су уништени усеви. Укупна површина
угроженог пољопривредног земљишта површине је око 15 ари.
Поред прекида саобраћаја, долази до оштећења ПТТ и електромреже, и система водовода и
канализације. ПТТ, електроенергетски и стубови јавне расвете су оштећени у насељу Гњилан.
Водоводна инсталација је оштећена у улици Капетана Каранавића (Радин До) и Велики Суводол
што укључује активности на дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији како би се спречила
појава и ширење заразних болести.
Нарушено је нормално функционисање до 20 дана. За нормализацију снабдевања такође је
потребно 20 дана. Код померања, за отклањање последица, уз адекватно ангажовање снага и
средстава, може се остварити за 15-17 дана. На санацији клизишта се поред локалне самоуправе,
ангажују правна лица од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града и ПЗП
„Trace“ из Ниша.
Радови на санацији активираних клизишта и одрона подразумевају геотехничка испитивања тла,
израда техничке документације, насипање ломљеног камена и крупног шљунка, регулација
одвода воде у јарак, машинско чишћење наноса са асфалта, уклањање материјала са пута и
израду потпорних зидова. Покренута клизишта не угрожавају објекте од јавног друштвеног
значаја те стога није регистрована материјална штета на њима.
Генерисање других опасности
Услед настанка клизишта и одрона постоји могућност нарушавања водоводне и електричне
мреже, и привременог недостатка основних енергената. Клизишта и одрони могу довести до
угрожавања саобраћајница, при чему онемогућавају брзу евакуацију угроженог становништва,
као и ефикасну санацију насталих последица. Клизишта могу изазвати велике штете по стамбене
и друге објекте, као и пољопривредне површине. Услед обарања електричних водова може доћи
до пожара, а услед обрушавања земље може доћи и до запречавања речних корита и плављења.
Референтни инциденти
Клизишта су карактеристична за делове територије Пирота где постоје услови за њихову појаву.
Ту се пре свега мисли на делове територије који су под одређеним нагибом (преко 20% нагиба).
Климатски услови додатно подстичу и убрзавају процес, па је Град највише угрожен у периоду
обилних падавина (пролеће и јесен). Тако су изразита померања у Србији, али и на територији
града Пирота, забележена у годинама хидролошких максимума: 2005, 2006, 2012. и 2014. године.
Новембра месеца 2007. године је прорадило клизиште које је оштетило пут и том приликом је
дошло до прекида у саобраћају ка селу Звонце. Приликом радова на Коридору 10, маја месеца
2018. године се покренуло клизиште које није угрозило, већ је само затрпало потпорни зид.
Клизиште није било већег обима нити је дошло до оштећења потпорног зида и саобраћајне
инфраструктуре.
Клизиште које је прорадило и које је изазвало најтеже последице на територији града Пирота
активирало се 25. фебруара 1963. године када је брдо, на око два километра низводно од села
Завој, почело да клизи у долину реке Височице и створена је велика земљана брана. За само пет
дана река је претворена у језеро и последња од 160 завојских кућа нашла се под водом. У селу
Завој угасио се живот. Притисак језера у коме се накупило близу 20.000.000 m3 водене масе
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претио је да разруши препреку и сравни са земљом бројна насеља низводно од Завоја, а према
неким мишљењима био би угрожен и Ниш.
Информисање јавности
У оквиру редовних активности Градског штаба за ванредне ситуације врше се информативне
кампање обавештавања становништва у виду апела и упозорења. У тој активности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Будуће информације
На теренима на којима не постоје стамбена насеља потребна је изградња прилазних путева и
други радови које треба извести са применом мера које ће ублажити притисак на тло (израда
канала, пропуста, косина и сл.). Код стамбених објеката неопходно је усмеравање атмосферских
вода и дренирање подземних вода, као и израда потпорних зидова и косина ради смањења
притиска земље на грађевинске објекте. Потребно је и успоставити мониторинг клизишта, који
омогућава рано откривање и праћење клизишта у реалном времену. Овај систем обезбеђује брзо
реаговање и упозорење на опасност, што би било од великог значаја за успешност ране најаве и
спречавања великих последица по становништво.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност дате су у Табели 33.
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Табела 33: Штићене вредности

Штићене вредности

Критеријуми

Процењени број угрожених објеката (стамбених и помоћних) је око 15.
Из угрожених стамбених објеката, неопходно је планирати мере за
евакуацију и измештање 45 људи из насеља Гњилан и Велики Суводол,
као и њихово збрињавање. Одрон на деоници Трпезица-Мртвачки мост
Живот и здравље
изазива потпуно закрчење саобраћаја. Услед оштећења пута у дужини
људи
од 110 m, села Топли До и Засковци су одсечена и немају повезаност са
градом. Број људи који живи у тим селима је 97, а поред њих угрожено
је становништво у Црвенчеву, Церови и насељу Радин До. Укупан број
људи који су захваћени опасношћу износи око 510.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
256.080.000 динара односно 15,2% буџета. Ту спадају:
- Трошкови евакуације и збрињавања угроженог становништва
2.200.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 380.000
динара.
- Санација клизишта 52.000.000 динара.
- Геотехничка испитивања терена 3.900.000 динара.
- Израда техничке документације 3.500.000 динара.
- Насипање ломљеног камена и крупног шљунка 6.500.000
динара.
Економија/екологија
- Регулација одвода воде у јарак 3.700.000 динара.
- Машинско чишћење наноса са асфалта 13.100.000 динара.
- Израда потпорних зидова 31.500.000 динара.
- Оштећење и санација кућа, подрума и помоћних објеката
45.000.000 динара.
- Трошкови комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције и
дератизације 4.200.000 динара.
- Штета на пољопривредним културама 31.000.000 динара.
- Рашчишћавање путева 26.000.000 динара.
- Прекид на водоводној мрежи 16.500.000 динара.
- Прекид на електроенергетској мрежи 18.300.000 динара
- Прекид у испоруци ПТТ сигнала 14.800.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 184.950.000 динара
односно 10,98% буџета. Штета је забележена на:
- Саобраћајној инфраструктури:
- макадамски пут у селу Базовик 12.600.000 динара
- пут према селу Темска 24.500.000 динара
- пут према селу Сопот 27.100.000 динара
Друштвена
- пољски пут у селу Црвенчево 14.400.000 динара
стабилност
- пут у селу Церова 15.700.000 динара
- улица Капетана Карановића 25.500.000 динара
- Водоводној и саобраћајној инфраструктури:
- село Велики Суводол 18.400.000 динара
- у улици Капетана Карановића и канализације 16.800.000
динара
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-

-

Електроенергетској мрежи:
- у насељу Гњилан 6.900.000 динара
- у селу Велики Суводол 8.400.000 динара.
Телекомуникационоj и ПТТ мрежи у насељу Гњилан
14.650.000 динара

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa одрона, клизишта и ерозијанa територији града Пирота износи 1 догађај у 2 до
20 година.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 34: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Табела 35: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
X
5
Катастрофална
>1500

Одабрано

X

Табела 36: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета
X

Табела 37: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
X
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Вероватноћа

Занемарљива

5

2

Мала

Минимална

4

3

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Табела 38: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
одрона, клизишта и ерозија ВЕОМА ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ.
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Третман ризика
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица одрона, клизишта и ерозије,
предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 39. и 40. приказане су
предложене превентивне и реактивне мере:
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Табела 39: Превентивне мере
Одрони, клизишта и ерозије
Област

Стратегије, нормативно уређење,
планови

Систем за рану најаву

Просторно планирање и
легализација објеката

Мера

Носилац
активности

Време реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и начин
извештавања

Забрана
изградње
објеката
на
подручјима подложним клизиштима,
одронима и ерозији.

Градска управа

Шест месеци по
изради Процене

Надлежне
инспекцијске службе

/

Забрана орања по нагибу земљишта;
Забрана сече шума на нагнутим
теренима;
Забрана испаше на деградираним
пашњацима

Градска управа

Шест месеци по
изради Процене

Надлежне
инспекцијске службе

/

Успостављање система мониторинга и
евиденције и праћење стања клизишта,
одрона и ерозија на територији и у
окружењу преко надлежне службе

Градски штаб за
ванредне ситуације

Годину дана по
изради Процене

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Редовни извештаји
о стању на терену

Успоставити сарадњу и праћење
овавештења Републичког сеизмолошког
завода
Србије
и
Републичког
хидрометеоролошког завода Србије.

Градска управа

Одмах након израде
Процене

Градски Штаб за
ванредне ситуације

/

Годину дана по
изради Процене

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове,
грађевинарство и
инспекцијске послове

Извештај о
завршеним
радовима

Изградња потпорних зидова и побијање
шипова на угроженим саобраћајницама;
Изградња
дренажних
система
и
регулисање
канала
за
одвођење
атмосферске воде

Градска управа
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Област

Табела 40: Реактивне мере
Одрони, клизишта и ерозије
Носилац
Време
Мера
активности
реализације
Две године од
Формирати Ситуациони центар града
Градска управа
дана израде
Пирота
Процене

Формирати Стручно-оперативни тим
(СОТ) за одроне, клизишта и ерозије

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде Процене

Израдити план реаговања у случају
одрона, клизишта и ерозије

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде Процене

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких
јединица

Обезбедити оперативну спремност за
спасавање и извлачење угрожених из
рушевина и гашење евентуалних пожара у
случају одрона, клизишта и ерозија

Ватрогасноспасилачка јединица

Одмах након
израде Процене

Спремност капацитета
јдиница цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите
опште намене јачине једне чете

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде Процене

Одржавање и организација
вежби за реаговање у случају
земљотреса

Одржавање и организација показних
вежби за реаговање у случају клизишта,
одрона и ерозија

Градски штаб за
ванредне ситуације

Годину дана од
дана израде
Процене

Стање спремности
капацитета за реаговање

Сарадници у реализацији
активности
Градски штаб за ванредне
ситуације
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове и
правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање.
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове и
правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање.
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове и
правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове и
правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и

Време и начин
извештавања
Редовно извештавање
о раду Ситуационог
центра

Закључак штаба о
формирању СОТ

/

/

Закључак штаба о
формирању јединице

/
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Базе података и подлога за
потребе планирања цивилне
заштите

Израдити катастар активних и пасивних
клизишта на територији града Пирота

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде Процене

Способност субјеката од
посебног значаја за заштиту и
спасавање

Оспособљавање јавних предузећа и
привредних друштава за реаговање у
случају одрона, клизишта и ерозије

Градски штаб за
ванредне ситуације

Две године од
дана израде
Процене

Редовна контрола путних
санација и поправка оштећења

Јавно предузеће
надлежно за путеве

Перманентно

Градски штаб за
ванредне ситуације

Перманентно

Стање мобилности веза

праваца,

Правовремено обавештавање
становништва путем средстава јавног
информисања о наступању опасности и
поступању у случају одрона, клизишта и
ерозија

инспекцијске послове и
правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове
Надлежна подручна
јединица Сектора за
ванредне ситуације
Правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање

/
Сачинити извештај о
извршеном
оспособљавању
/

/
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Карактеристике потенцијалне опасности од одрона, клизишта и ерозија
Р. бр.

Субјекат: град Пирот

1
1.

Карактеристика потенцијалне опасности
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почетно
стање

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Завршно
стање

3
Време идентификације
Субјекат, организација/
организациони део
Макролокација
Микролокација
Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по
штићене вредности
Постојеће мере заштите
Време изложености опасности
Ниво ризика
Погођене штићене вредности
Последице по штићене
вредности
Предузете мере
Ефекат предузетих мера
Интеракција са другим
опасностима

Потенцијална опасност
ОДРОНИ, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ
Генерисање других опасности
4

Примедба
5
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2 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА
Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима услед деловања
природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је попуштање или
рушење брана, вештачких или природних, насталих заграђивањем (преграђивањем) река услед
клижења или одроњавања, ратних разарања и сл. Најчешће настају услед изливања површинских
токова што је узроковано карактеристиком слива (геолошка грађа, морфологија, вегетираност и
начин коришћења терена) као и нерегулисаним речним коритом. Поплаве, такође, настају
деловањем бујица на доње токове река и услед подизања нивоа подземних вода.
Према узроцима настанка поплаве се могу поделити на:
−
−
−
−

Поплаве настале због јаких одрона;
Поплаве настале због нагомилавања леда у водотоцима;
Поплаве настале због клизања терена или потреса;
Поплаве настале због рушења брана и ратних дејства.

Бујице представљају повремене водотокове релативно великог нагиба (2%), са променљивом
количином воде и несразмерно великом количином вученог и лебдећег наноса у односу на
проток. Тежински садржај вученог наноса тј. валутица, одломака и камена износи од 45-70%, а
густина бујичне масе од 13,8-15,3 kg/m3. Основни ерозиони облик овог процеса је бујично
корито, а акумулациони бујична плавина.
Осматрања и мерења вредности водостаја на рекама се врше на хидролошким станицама
очитавањем на водомерној летви, а региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних
регистратора. Вредности водостаја су изражене у центиметрима. Упоредо са подацима о
водостају, приказују се и осмотрене ледене појаве. Oсим водостаја, по станицама се врше мерења
дневне вредности протицаја воде, минималне, средње и максималне вредности по месецима и за
годину, као и датуми појаве. Одбрану од поплава организују и спроводе Јавна водопривредна
предузећа, у складу са општим и оперативним планом, а на основу анализе свих хидролошких
показатеља. Водомерне станице обезбеђују хидролошке податке са аспекта регулисања протока.
Реч је о подацима о просечним вишегодишњим протоцима, о малим месечним водама
вероватноће 95%, као и о великим водама вероватноће 1%. Наведене две вредности су од великог
значаја:
−
−

Прва за сагледавање мера заштите вода;
Друга за планирање мера у области регулације и заштите од поплава.

Мерење водостаја, протицаја, температуре и преглед проноса наноса у профилу на рекама у
сливу Јужне Мораве се остварује на 38 хидролошких станица. Територију града Пирота, односно
стање водостаја на водотоковима, покривају три хидролошке станице приказане у Табели 41. и
на Слици 9.

Станица
Пирот
Станичење
Височка Ржана

Табела 41: Хидролошке станице на територији града Пирота
Година
Удаљеност од
Река
Кота
оснивања
ушћа у km
Нишава
Темска
Дојкиначка

1922.
1925.
1981.

364,27
335,44
690,65

107,5
1
0,25

Површина
слива km2
1.745
818
139
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Слика 9: Мрежа хидролошких станица површинских вода - слив рeкe Јужне мораве (црноморски слив

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske/sliv_juznamorava.php

2.1 Карте водног подручја
На Слици 10. приказана је водоводна инфраструктура, а на Слици 11. карта хидролошке мреже
на територији града Пирота.
Слика 10: Водоводна инфраструктура града Пирота
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Слика 11: Карта хидролошке мреже града Пирота са водотоковима

2.2 Опасност од поплава, река или бујичних вода
Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно
условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан или
индиректан. Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на
рекама, стање водостаја у време његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава
коинциденције великих вода. Као најважнији индиректни узроци поплава могу се навести:
величина и облик слива, густина речне мреже, рељеф и његове карактеристике, засићеност
земљишта водом, стање водостаја подземних вода, степен пошумљености и начин обрађивања
пољопривредних површина у сливу, људски фактор, односно непридржавање одређених
прописа, нередовно и недовољно чишћење наноса у рекама и акумулацијама, недовољно
одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и промена климе на нашем географском
подручју.
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Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Mинистaрствa зa пoљoприврeду, шумaрствo и вoдoприврeду,
2012. гoдинe изрaдилa je прeлиминaрну прoцeну ризикa oд пoплaвa зa Рeпублику Србиjу, нa
кojoj су прикaзaнa и пoплaвнa пoдручja за тeритoриjу града Пирота. На основу Слике 12. може
се видети да је ток реке Нишаве значајно плавно подручја од Димитровграда до ушћа што
обухвата свих 27 km колико Нишава протиче кроз територију Пирота.
Слика 12: Поплавна подручја за град Пирот

Извoр: http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php

Поред Нишаве, главни водотокови на територији Пирота су река Јерма и река Височица. Цело
подручје припада јужноморавском, односно црноморском сливу. На основу чл. 55 (став 5)
Закона о водама („Сл. гласник“ бр. 30/2010) и Одлуке о утврђивању Пописа вода („Сл. гласник“,
бр. 83 од 09/2010), наведене реке припадају међудржавним водама, односно водама I реда, док
остали водотокови припадају водама II реда (река Бистрица, поток Рогоз, Расничка река,
Костурска река, Пасјачка-Блатска река, Крупачки поток, Градашничка река, Црноклишки поток,
Изворски поток и Осмаковска река у сливу Нишаве; Суковски поток у сливу Јерме; река Клајћа,
Рудињска река, Засковачка река, Топлодолска река, Дојкиначка река и Росомачка (Славињска)
река у сливу Темштице односно Височице).
Основна карактеристика Нишаве, Јерме и Височице (Темштице) јесте да све оне спадају у ред
бујичних водотокова, као и њихове притоке са изражено кратким временом подизања таласа који
прати и значајна продукција наноса који се односи са припадајућег слива.
Река Нишава припада сектору М.9.5. (Оперативни план одбране од поплава за 2018. годину,
донет Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 325-00-00324/201707 од 22. фебруара 2018. године). Са аспекта угрожености од поплава, Нишава највећи проблем
прави у току пролећа услед отапања снега са околних планина. Том приликом долази до
изливања речног корита и плављења ораничних површина, грађевинских објеката, путева,
мостова и железничке пруге, а све то се дешава углавном на местима где није извршена
регулација речног корита.
Височица је десна притока реке Нишаве у коју се, као река Темштица, улива низводно од
Завојског језера. Према Оперативном плану одбране од поплава за 2018. годину, река Височица
припада сектору М.9.4. У пролећном периоду приликом отапања снега са врхова Старе планине
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и Видлича, долази до знатног пораста водостаја реке Височице, тако да повремено долази до
изливања ове реке, посебно на деоници низводно од села Славиња.
Деонице које су посебно угрожене при наиласку бујичних (великих вода) се, поред наведених
водотокова (реке Нишаве и реке Височице односно Темштице) налазе на следећим водотоцима:
−

−

−

−

Река Бистрица је лева притока Нишаве у коју се улива у Пироту, а формирају је Расничка
река и поток Рогоз, непосредно узводно од моста код АМД-а. На око 150 m низводно од
овог моста улива се велика притока – Костурска река. Бистрица је углавном регулисана
од ушћа до састава ове две реке у дужини од 1,02 km. Иако по категоризацији спада у
водоток II реда, због зоне успора Нишаве и изграђених одбрамбених насипа, ова деоница
је у надлежности ЈВП ,,Србијаводе“, ВПЦ ,,Морава“ Ниш. Ова деоница је делимично
запуњена наносом, обрасла шибљем и травом што доприноси смањењу протицајног
профила, па повећава опасност од изливања великих вода.
Расничка река је лева саставница реке Бистрице у коју се улива у Граду. Расничка река у
горњем току носи назив Присјанска река (протиче кроз атар села Присјан). Слив се
простире у атарима села Барје, Присјан, Расница као и Пирота, а правац пружања је
југозапад – североисток. У сливу је изражена површинска ерозија у шуми прекинутог
склопа и мешовитим културама на нагнутим теренима. На голетима преовладава
дубинска ерозија средњег интензитета. Овај водоток спада у мешовите бујице. У селу
Расница је изведена регулација корита у дужини од око 400 m. Профил корита је
једногуби – трапезни, ширине дна 5 m и дубине 1,5 m. Регулација је урађена после
катастрофалних поплава 1988. године. Низводно од улива, до краја изведене регулације,
непосредно испод новог бетонског моста, регулисано корито је знатно запуњено средње
крупним и крупним наносом. Ово је посебно изражено у зони моста, где је слободна
висина од дна корита до ДИК-а око 60 cm. На наносу у кориту и на косинама обала
израсло је шибље и танко дрвеће, што поред наноса, смањује протицајни профил и
повећава могућност изливања воде и плављење села. Угрожена је деоница у селу у зони
моста у дужини око 500 m.
Поток Рогоз као десна, и Расничка река као лева саставница граде реку Бистрицу, која се
као лева притока улива у реку Нишаву. Сливно подручје потока Рогоз припада
територији Града, а протиче поред и кроз део пиротског градског насеља ,,Нова Мала“.
Овај водоток представља сталну опасност за град Пирот јер је у последњих двадесет
година неколико пута долазило до изливања великих вода и плављења околних кућа и
пољопривредних површина. Због тога су извођени радови на регулисању овог водотока,
па је урађен насип од састава са Расничком реком до моста за Присјан узводно у дужини
од 1,5 km. Узводно од овог моста корито је делимично регулисано израдом потпорних
зидова за израду пута-улица, као делимично одрађеним зидовима на конкавама. Због
недовољне површине протицајног профила, као и запуњења наносом, при надоласку
бујичних вода, честа је појава плављења овог дела Пирота, а дужина ове угрожене
деонице је око 1 km.
Костурска река се формира у селу Костур одакле тече и са леве стране се улива у реку
Бистрицу. Регулисана је у дужини од 800 m узводно од ушћа у Бистрицу. Због сталног
проноса наноса и раста вегетације у профилу корита вршена су чишћења корита ове реке.
Сада је корито делимично запуњено наносом и знатно обрасло шибљем и коровом, а
посебно је угрожена деоница од ушћа па узводно у дужини од 50 m, деоница у зони
изградње ауто-пута као и деоница узводно од асфалтног пута Пирот – Бабушница, која
је због објеката изграђених уз само корито реке врло неприступачна за одржавање.
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−

−

−

−

−

−

−

Блатска (Пасјачка) река је лева притока Костурске реке у коју се улива непосредно
низводно од села Блата. Формира се на падинама у атару села Пасјача. Кроз село Блато
корито је делимично регулисано израдом обалног зида од камена у суво, које су у ствари
урадили мештани ради заштите својих домаћинстава. Протицајни профил је запуњен
наносом, обрастао шибљем и високом травом што знатно погоршава отицање и повећава
могућност изливања великих вода. Угрожена деоница кроз село износи 800m.
Крупачки поток протиче кроз село Крупац, напаја се водом са падина, односно
Крупачког језера. Oвај водоток највећи проблем прави у зони моста у селу, јер због
недовољно протицајног профила при надоласку великих вода долази до успоравања и
изливања воде чиме се угрожава простор узводно од моста. Посебан проблем је и
деоница низводно до моста јер је због знатне количине наноса, шибља и дрвећа у кориту
смањен протицајни профил. Угрожена је деоница у зони моста у дужини од 150 m.
Дојкиначка река је највећа десна притока реке Височице у коју се улива у Височкој
Ржани. Она дренира воде са падина Старе планине, а на око 4 km узводно од ушћа прима
велику леву притоку – Јеловичку реку. При јаким пљусковима долази до пораста
водостаја и изливања воде Дојкиначке и Јеловичке реке. Угрожене су деонице у селу
Дојкинци, Брлог и Јеловица у дужини од 500 m.
Росомачка река је десна притока реке Височице у коју се улива у селу Славиња, (отуда
назив Славињска река). При надоласку великих вода угрожено је само село, а дужина
угрожене деонице је 300 m.
Канал Кавак је десна притока потока Рогоз. Деоница која је сваке године угрожена и на
којој долази до плављења асфалтног пута и објеката је деоница од пропуста испод улице
Кавак низводно у дужини од 50 m, где је протицајни профил потпуно запуњен наносом.
Велики проблем, такође, представља релативно ниско постављени прелaзи преко реке до
објеката па постоји могућност рушења истих.
Канал у насељу Пољска Ржана се у Нишаву улива као лева притока кроз пропуст
изграђен испод левообалног Нишавског насипа. Корито узводно од овог пропуста у
дужини од 330 m дуги низ година није одржавано, па је је у потпуности запуњено
шибљем, дрвећем и наносом, чиме је онемогућен протицај воде до реке Нишаве, па
долази до поплава и изливања на узводној деоници.
Поред наведених водотокова, велики проблем представљају протицајни профили
мостова који су углавном запуњени наносом, грањем или отпадом, тако да је битно
смањен протицајни профил. Због тога при надоласку средње великих и бујичних вода
долази до затварања профила, изливања на узводној деоници, а постоји и могућност
њиховог рушења што доводи и до поплавног таласа на низводној деоници. Зато је
неопходно извршити детаљан преглед свих мостова и извршити неопходне радове
(чишћење од наноса, сечење и уклањање дрвећа, неопходна санација корита у самој зони
моста и др.) како би се отворили протицајни профили.

2.3 Изграђеност система заштите од поплавe
Ради спречавања поплава и штетног деловања поплавних вода граде се и одржавају заштитне
водне грађевине и обављају заштитни радови. Заштитна инфраструктура за заштиту становника
и материјалних добара од поплава се односи на:
−
−
−

Заштитне бране;
Обалоутврде дуж корита река;
Одбрамбене насипе;
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−
−

Ретензије (за регулисање режима водотока);
Покретне панеле за заштиту приобаља.

Заштитни радови се односе на: пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита,
спровођење мера заштите забрана или ограничење сече дрвећа, забрана или ограничење вађења
песка и шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др.
Одбрана од поплава организује се и врши у зависности од степена опасности. Према величини
опасности од поплава утврђују се два степена одбране: редовна одбрана и ванредна одбрана.
Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима на територији града Пирота се
проглашава када је покривеност водног огледала 100%, а дебљина леда већа од 5 cm у периоду
када се очекује покретање леда, а ванредна када након ледостаја почиње покретање и
нагомилавање леда.
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава су:
−

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
• Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада до 24 h, или, у случају гравитационог испуста уколико је у
пријемнику испуњено минор корито.
• Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада од 48 h, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент
проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
• Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада од 72 h, као и у случају хаварије, или ако је, у случају
гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од
поплава од спољних вода.

−

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
• Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена
водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
• Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни
терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.
• Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни
терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

−

Критеријум В – Засићеност земљишта
• Услов B1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са
појавом поплављених површина до 1% површине система.
• Услов B2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до
5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.
• Услов B3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или
више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски
објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

−

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда
• Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза
времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
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•

•

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре,
топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење
снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за
одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом
подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са
индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2. За време одбране
од поплава, приправност и активности су појачани, те повереници очитавају за време редовне
одбране мерну летву четири пута у току дана, а за време ванредне одбране осам пута у току дана.
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Град Пирот је обухваћен сектором М.9. деонице М.9.4. и М.9.5. У Табели 42. дати су ознака и опис деонице, заштитни водни објекти на којима се
спроводе мере одбране од поплава и критеријуми за увођење мера одбране од поплава.
Табела 42: Изграђени системи заштите на водама I реда
,,Нишава – Ниш Димитровград“

Водна јединица
Ознака
деонице

Опис
деонице

Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере
одбране од поплава
1.

М.9.4.

Височица
Брана ,,Завој“

−
−
−
1.

М.9.5.

Нишава код
Пирота
8,82 km

2.

Брана са акумулацијом „Завој“ на Височици, левој
притоци Темштице (десна притока Нишаве)
Простор за пријем поплавног таласа 5.500.000 m³
(Q2%)
Евакуација великих вода се врши према Елаборату
за одржавање,
експлоатацију, управљање и одбрану од поплава
Леви насип уз Нишаву у Пироту,1,69 km са **
обостраним насипима (2х1,02km) уз Бистрицу од
ушћа у Нишаву, 2,04 km, укупно 3,73 km
Десни насип уз Нишаву у Пироту, 1,69 km са **
обостраним насипима (2х1,70 km) уз Градашничку
реку од ушћа у Нишаву, 3,40 km, укупно 5,09 km

Критеријуми за увођење мера одбране од
поплава

Штићено
поплавно
подручје

Карактеристичне коте
606.00 прелив
615.00 нормални ниво
616.00 максимални ниво
617.50 круна бране

„Завој“
Пирот

В
ВВ
РО
ВО
МВ

Нишава: Пирот
(Р); л, д, и; „0“ 364,27
229 (7.06.1976.)
130 365,57
200 366,27
Q2%=320 m³/s

„Пирот“
Чвор
8.82 km
Пирот

Поред наведеног, реална опасност од појаве поплава изазване наглим доласком бујичних вода услед чега може доћи до плављења приобалних насеља,
пољопривредних површина и оштећења путне и комуналне инфраструктуре на водама II реда постоји на следећим водотоковима:
−
−
−

река Бистрица, поток Рогоз, Расничка река, Костурска река, Пасјачка-Блатска река, Поток Крупац, Градашничка река, Црноклишки поток,
Изворски поток и Осмаковска река у сливу Нишаве;
Суковски поток у сливу Јерме
Клајћа, Рудињска река, Засковачка река Топлодолска река, Дојкиначка река, Росомачка (Славињска) река у сливу Темштице односно
Височице.
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2.4 Ефикасност изграђених објеката за заштиту од поплава
Да би се штете услед поплава свеле на најмању могућу меру потребно је радити на разрешењу
урбанистичких проблема насеља, предузимању превентивних мера за обезбеђење и заштиту
становништва и комплетне инфраструктуре.
Уређеност одређених деоница речних корита доприносе већој отпорности на појаву великих
вода, као и умањивању штетних последица. Међутим, постоји и део нерегулисаних деоница како
на водама I реда, тако и на водама II реда, при чему је неопходно спровести додатне радове на
одржавању стабилности обала и корита водотокова и повећати пропусну моћ речних корита.
Већи део радова које треба спровести односе се на чишћење корита од наноса, растиња и
уређивање кинете, као и чишћење канала за одводњавање.
На основу Оперативног плана одбране од поплава на водама II реда на територији града Пирота
за 2018. годину, најугроженији су делови територије који гравитирају непосредно уз корита река
које су наведене у поглављу 2.2 („Опасност од поплава, река или бујичних вода“). Угрожавање
се нарочито манифестује у доњим токовима ових водотокова, као последица наглог отапања
снега, јаких киша или услед заједничког деловања наведених фактора. Поред тога, велики
проблем представљају несавесни грађани који неконтролисано одлажу комунални отпад и шут
поред, или у само корито река и потока, што може да изазове велике проблеме приликом
наиласка великих вода.
Најкритичнији период за настанак поплава на подручју града Пирота је од априла до августа
месеца. У том периоду су највеће атмосферске падавине које могу изнети и преко 100 литара
воде по m2. Изразито високе воде, већином краткотрајне и бујичног карактера, наносе штете
путној инфраструктури и пољопривреди. Такође, услед наглог отапања снега и вишедневних
киша, ови водотоци надолазе и изазивају штету и у рано пролеће.
И остале притоке (мале реке, канали и потоци чија је конфигурација терена брдскопланинска)
имају обележје бујичних токова у сливовима,. Корита ових потока нису регулисана или су
запуњена наносима, па за време обилних падавина и наглог топљења снега може доћи до
њиховог изливања.

2.5 Опис историјских поплава са последицама
На основу расположивих података, 1976. и 1988. године територију Пирота су задесиле поплаве,
међутим не постоје подаци о материјалној штети које су том приликом настале. У последњих 15
година, подручје Пирота је виша пута било угрожено од поплава и то:
−
−
−
−
−

у фебруару месецу 2007. године, а штета која је том приликом настала је било око 200
милиона динара;
новембра месеца исте године поплаве су направиле штету од око 400 милиона динара
што је чинило око 20% тадашњег буџета локалне самоуправе;
2014. године штета од поплава је износила 18 милиона динара;
2016. године услед поплава причињена је штета од око 10 милиона динара;
2018. године поплаве мањег интензитета су причиниле штету од око 25 милиона динара.
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2.6 Процена могућих штетних последица будућих поплава на људско
здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну
активност
Подручје Пирота карактерише повећана могућност настанка поплава које у будућности могу
представљати велики проблем који захтева реаговање, односно предузимање адекватних мера и
поступака у спровођену одбране од поплава, изградњи заштитних објеката и објеката за
уређивање речних корита. Поплаве наносе велике штете пољопривредним културама,
стамбеним и привредним објектима, критичној инфраструктури, као и самим речним коритима.
Насеља директно угрожена у случају изливања водотокова на територији града Пирота су:
Расница, Костур, Барје, Присјан, Блато, Пасјач, Крупац, Дојкинци, Брлог, Јеловица, Славиња,
Пољска Ржана, Црноклиште, Градашница, као и сâм град Пирот и насеља у њему (Рогоз и Нова
Мала). У Табели 43. приказане су могуће последице у случају будућих поплава.

98

Процена ризика од катастрофа града Пирота
Табела 43: Угрожена подручја

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Река Бистрица
Поток Рогоз
Расничка река
Костурска река
Пасјачка (Блатска) река
Поток Крупац
Градашничка река
Црноклишки поток
Осмаковска река

10. Суковски поток
11. Клајћа
12. Рудињска река
13. Засковачка река
14. Топлодолска река
15. Дојкиначка река
16. Росомачка река (Славињска)
Укупно на територији града Пирота

Укупно (ha)

Изван зоне насеља (ha)

Угроженост
пољопривредног
земљишта

(бр.објеката/дуж.мреже у
km)
у купно
У зони
насеља ( ha)

Водоводна
(бр. објеката/дуж.мреже у
km)- у зони насеља
Водоводна (бр.
објеката/дуж
мреже у km) изван зоне
насеља
Водоводна

0
0
0
0
0
0
20

Железничка пруга (km)

0
0
0
0
50
0
2.315

Магистрални путеви (km)

0

Регионални путеви (km)

0

Слив Нишаве
0
0,1
0
0
8000
3,5
0
0
150
1
0
0
250
0,4
0,1
0
100
0,4
0,1
0
100
0,5
0
0
40
0.5
0
0
10
0,1
0
0
0
0.5
0
0
Слив Јерме
0
0
0
0
0
Слив Темштице-Височице
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
80
0,5
0
0
0
0
0
0
0
2.085
8.730
7,5
0,2
0
0
1800
50
90
45
45
10
5
0

Угроженост осталих
објеката
инфраструктуре

Угроженост
саобраћајница

Локални путеви (km)

5
10
3
2
0
0
0
0
0

Број становника

0
2000
50
100
50
50
10
5
0

Угроженост
становништва

Број домаћинстава

Број привредних објеката

Водоток

Број стамбених објеката

Угроженост
насеља

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0

0
0
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
13
0
0
0

0
20
20
0
0
0
0
0
0

0
500
50
50
40
0
10
0
0

0
520
70
50
40
0
10
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
40

0
0
0
0
50
0
700

0
0
0
0
50
0
740
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Услед неадекватне решености одбране од поплава и неуређености речних корита на овом
подручју, јављале су се поплаве са значајним штетним последицама које су приказане у делу
процене 2.5 (Опис историјских попплава са последицама). Овакве, а чак и поплаве са већим
последицама се могу очекивати у будућности. Постоји значајна опасност по становништво услед
плављења насеља у непосредној близини водотокова. Може доћи до нарушавања саобраћајне
инфраструктуре (државних, локалних и градских путева и мостова) што доводи до одсечености
одређених насеља и прекида саобраћаја на одређеним деоницама, што даље има за последицу
ограничавање у остваривању привредних и свакодневних редовних активности. Могућа су
оштећења на критичним инфраструктурама: електричној мрежи и постројењима,
канализационим и водоводним системима који утичу на хигијенско-санитарну исправност воде
за пиће, стварају проблем у снабдевању водом и могу узроковати појаву епидемије. Велики
проблеми настају и услед појаве велике количине атмосферских и подземних вода које стварају
проблеме на каналима и пропустима, који нису у могућности да спроведу повећану количину
воде у канализационе системе, што доводи до плављења насеља и отежаног кретања
становништва и моторних возила. Као последица поплава настаје и нарушавање животне
средине, у виду концентрације велике количине смећа, шљунка и отпада, нарушавање биљне
вегетације и комплетне измене природних карактеристика око водотокова услед непланске
експлоатације земљишта. Велике последице настају и на пољопривредним површинама, са
великим економским губицима услед оштећења пољопривредних култура и нарушавања
квалитета земљишта, што директно утиче на смањење приноса будућих култура.

2.7 Положај насељених области – подручја привредних активности
Подручја привредних активности су условљена географским положајем, друштвеноекономским кретањима и развојем, променама условљених кретањем укупног броја становника
и њихове социјално-економске структуре, као и инфраструктурним развојем.
Град Пирот прoстирe сe нa пoвршини од 1.232 km2 (123.200 ha). У сâмом граду сконцентрисани
су инфраструктурни објекти од јавног, културног и привредног значаја, објекти индустријске
зоне и стамбени објекти. У ванградским насељима се налазе стамбени објекти у виду кућа,
објекти за потребе пољопривреде и сточарства.
Највећа привредна активност Пирота, како у просторном, тако и у функционалном смислу
сконцентрисана је у градском центру Пирота. Постепеном трансформацијом укупног
привредног амбијента, изазваном израженим економским и организационим проблемима у
државном сектору и великим привредним системима, али и трансформацијом капитала, развио
се појавни облик привреде који је дао нови замах општем привредном и економском развоју као
сектор малих и средњих предузећа. Ова димензија привредног развоја и у Пироту је дала
значајан подстицај укупном локалном економском развоју. Данас постоји велики број активних
и регистрованих привредних друштава. Највећи број ових субјеката послује у оквиру
терцијарног сектора (област трговине и услуга), док је знатно мањи број у области производње.
Индустрија чини економску базу Пирота и њено учешће у укупном друштвеном производу
привреде је увек било доминанатно. Највећи привредни субјекат у Пироту је ,,Тигар tyres“ који
се бави производњом пнеуматика. Поред њега, ту су још и „Тигар“ АД, као и „Слободна зона
Пирот“ која има посебан значај за развој Града и ширег окружења. Индустрија је имала највеће
учешће у привредном развоју Града, а затим следе пољопривреда, трговина, саобраћај,
грађевинарство. Она апсорбује и највећи број радника, око 15% укупног становништва, а само
„Тигар tyres“ и „Тигар“ АД заједно упошљавају око 4.600 радника.
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Међутим, реалност је да су данас многи индустријски капацитети празни тако да је њихова
искоришћеност мала. Фабрике које су зауставиле своју производњу су: текстилна индустрија
„Победа“, „Пиротекс“, кожарска индустрија „Драгош“, „Љубомир Картаљевић“, прехрамбена
индустрија „Млекара“.
Са друге стране, сектор малих и средњих предузећа је у фази развоја и очекује се његов допринос
као једног од основних ослонаца привреде. Ова предузећа (Благоје Костић „Црни Марко“,
Пионир-Мармил, Хладњача, Гали, Јупитер, Слободна зона Пирот, Пексим, АС конфекција и др.)
дају посебан импулс привредном развоју, пре свега својом профитабилношћу и
флексибилношћу у новом тржишном окружењу.
У оквиру средњих предузећа заступљене су привредне гране и то: индустрија, трговина,
грађевинарство, угоститељство, док су у оквиру малих предузећа заступљене и кожарска,
текстилна, прехрамбена индустрија. Највећи број малих предузећа у Граду су из приватног
сектора и то махом регистрованих за производњу и трговину на велико и мало и увоз-извоз. У
Табели 44. приказана је секторска припадност предузетничких радњи у Пироту, а у Табели 45.
секторска припадност привредних друштава у Пироту.
Табела 44: Секторска припадности предузетничких радњи у Пироту
Сектори
Број
Проценат
Трговина на велико и мало
Прерађивачки сектор
Остале услужне делатности
Саобраћај
Услуге смештаја и исхране
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Грађевинарство
Остало
Укупно

336
239
139
121
106
98
91
193

25,4
18,1
10,5
9,1
8
7,4
6,1
14,6

1.323
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Табела 45: Секторска припадности привредних друштава у Пироту
Сектори
Број
Проценат
Трговина на велико и мало
Прерађивачки сектор
Грађевинарство
Саобраћај и складиштење
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Остало
Укупно

158
124
38
35
35
24
68

32,8
25,7
7,9
7,3
7,3
4,9
14,1

482
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2.8 Начин коришћења земљишта
Укупна површина Града износи 1.232 km2 (123.200 ha), од чега планински услови у укупној
површини територије учествују са око 40%, брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски
око 6%.
Од укупно наведене површине, 56,7% односно 69.916 ha чини пољопривредно земљиште. Поред
пољопривредног, значајан удео у укупној површини има и шумско земљиште. У Табели 46.
приказана је укупна површина земљишта на територији Пирота.
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Табела 46: Земљишне површине на територији Града
Земљиште
Површине у ha
Структура у %
69.916
56,7
− Пољопривредно земљиште
41.756
33,9
− Шумско земљиште
11.528
9,4
− Непродуктивно земљиште*
Укупне земљишне површине
123.200
100
* ту спада земљиште под стамбеним и другим зградама, водотоци, земљишта под привредним, путним
и другим инфраструктурним објектима и камењари.

У структури коришћења ораничних површина највеће учешће имају жита и сточно крмно биље.
У Табели 47. приказана је структура коришћења ораница и башта.
Табела 47: Структура коришћења ораница и башта
Категорија
Површине у ha Структура у %
10.875
52,2
− Жита
194
0,9
− Индустријско биље
2.206
10,6
− Повртно биље
5.778
27,4
− Сточно крмно биље
1.776
8,9
− Необрађено земљиште
Оранице и баште
20.829
100

2.9 Густина насељености и величина животињског фонда
Према Попису становништва из 2011. године, број становника у Пироту је 57.928 У сâмом граду
живи 38.785 становника (око 67% од укупног броја ). У руралним деловим Града ситуација није
повољна јер у 71 селу, колико их има на територији Града, живи укупно 19.143 становника,
односно 33% од укупног броја становника.
Просечна густина насељености у Пироту износу 47 становника по km2. Тај број је, посматрајући
национални ниво, испод просека јер је просечна густина насељености у Републици Србији 81,3
ст/km2. Сâм Град има већу густину насељености, док рурални делови територије имају доста
мању густину од наведене.
Полна структура је приближна републичком нивоу јер од укупног броја становника број
мушкараца износи 29.108, а број жена 28.820, односно 49,75% становништва чини мушку
популацију а 50,25% женску.
Старосна структура Града је претрпела значајне промене, нарочито у последњој деценији, и то
у прилог пораста особа старијих од 60 година, које чине 28% од укупног становништва.
Клима и конфигурација терена су услови који повољно утичу на развој сточарства у пиротском
крају. Најпознатији сточарски крајеви су на обронцима околних планина и Старој планини у
првом реду. У Табели 48. дат је приказ броја говеда, свиња, оваца, коза и стоке на испаши, као и
број коња, живине и кошница пчела.
Од ловних резервата познати су резервати „Понишавље“ и „Стара планина“ који обилују
разноврсним дивљачима. Ловни терени у пиротском крају познати су по богатству високе и
ниске дивљачи. Лов високе дивљачи строго је контролисан због релативно малог броја
примерака и великог интересовања за њих. Ловиште „Понишавља“ располаже следећом врстом
дивљачи: дивље свиње, срне, фазани, зечеви, пољска јаребица, јаребица камењарка и лисице.
Ловиште „Стара планина“ са ловном површином од 26.000 хектара, карактеришу следеће врсте
животиња: јелен, срндаћ, дивља свиња, медвед, зец. Од осталих дивљачи ту су вукови, лисице,
куне златице, куне белице, веверице.
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Табела 48: Броj говеда, свињa, оваца, коза, стоке на испаши, живине, коња и кошница пчела
Укупно
5.069
Говеда
Краве
3.270
Укупно
9.529
Свиње
Крмаче
571
Укупно
17.801
Овце
Овце за приплод
15.007
Козе
Укупно
8.321
Говеда
1.126
Стока на испаши
Овце
15.470
Козе
4.378
Коњи
Укупно
235
Кокоши
75.874
Ћурке
675
Живина
Патке
932
Гуске
203
Остала живина
1.116
Кошнице пчела
Укупно
6.463

2.10 Могућност генерисања других опасности
Услед поплава угрожена су привредна друштва и постројења које се налазе у поплавном
подручју. Постоји и могућност оштећења електричних инсталација и настанка пожара. Поплаве
врло често утичу на настанак нових и активирање већ постојећих клизишта. Такође, могуће су
појаве епидемија и болести животиња. Последице настале услед поплава могу нарушити
нормалне услове за живот и рад, као и обављање привредних активности. Може доћи до
контаминације и загађења воде за пиће, као и оштећења канализационих и одводних цеви и
канала. Услед оштећења саобраћајне инфраструктуре може доћи до одсечености одређених
насеља на територији Града при чему настаје проблем снабдевања угроженог становништва
основним животним намирницама и доводи до отежаног санирања последица.

2.11 Могући развој догађаја (сценарио)
Поплаве
Радна група:
−
−
−

Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима;
Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима;
Госпава Стојановић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима.

Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима због деловања
природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је попуштање или
рушење брана, било вештачких било природних, насталих заграђивањем (преграђивањем) река
услед клижења или одроњавања, ратних разарања, и сл.

2.11.1 Највероватнији нежељени догађај
Појављивање
Вишедневне обилне падавине које су захватиле целу југоисточну Србију довеле су до пораста
водостаја на водотковима. На свим рекама и потоцима на територији града Пирота проглашена
је редовна одбрана од поплава. Највише су угрожени водотокови у западном делу територије
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Града – Костурска и Пасјачка односно Блатска река и на њима је проглашена ванредна одбрана
од поплава.
Просторна димензија
Блатска (Пасјачка река) се формира у атару села Пасјач. Даље, својим током пролази кроз село
Блато и улива се, као њена лева притока, у Костурску реку. Костурска река се формира и протиче
кроз истоимено село и тече низводно примајући воде Блатске и Расничке реке. Од наведених
река угрожен је мањи део села Пасјач, село Блато и село Костур, а главни разлог је што се корито
наведених река не одржава и врло често је запуњено наносом, обрасло шибљем и високом
травом што знатно отежава протицање. Од Костурске реке посебно је угрожена деоница од ушћа
па узводно у дужини од 50 m, деоница у зони изградње ауто-пута као и деоница узводно од
асфалтног пута Пирот – Бабушница, која је због објеката изграђених уз само корито реке врло
неприступачна за одржавање док је од Блатске реке најугроженија деоница кроз село Блато у
дужини од 800 m. Укупна поплављена површина износи око 100 ha.
Интензитет
Обилне падавине са преко 70 l по m2 утичу на пораст водостаја, а корита запуњена наносом и
обрасла шибљем знатно погоршавају ситуацију и отежавају протицање воде. Ови фактори утичу
на изливање воде и плављење површина дуж водотокова, као и насеља. Земљиште је засићено
водом што онемогућава пријем атмосферских падавина те се сва вода слива у корита Блатске и
Костурске реке, изазива пораст водостаја и, на крају, изливање воде из корита услед
немогућности примања додатне количине воде.
Време
До изливања воде услед вишедневних обилних падавина долази у поподневним часовима 10.
јуна и траје до 20 јуна 2019. године. Смањен проток у коритима река услед нередовног
одржавања, као и обрасло шибље и трава, додатно утичу на изливање воде из река.
Ток
У преподневним часовима 10. јуна се интензитет падавина појачава и земљиште засићено водом
не може да прими додатну количину воде што директно утиче да скоро сва вода доспе у корита
Блатске и Костурске реке. Долази до наглог пораста водостаја па се проглашава ванредна
одбрана од поплава на наведеним рекама. Временске прилике знатно отежавају предузимање
мера заштите од поплава и постављање одбрамбених насипа и бедема од џакова па у
поподневним часовима истог дана долази до изливања воде и плављења околних површина. У
међувремену, Градски штаб за ванредне ситуације апелује на власнике стамбених објеката који
се налазе у непосредној близини Блатске и Костурске да изместе све ствари из потенцијално
угрожених објеката. У активностима збрињавања и пружања помоћи се, поред локалног
становништва и волонтера, ангажује Црвени крст, Центар за социјални рад и Ватрогасноспасилачка јединица. Дом здравља Пирот је обезбедио мобилне екипе хитне помоћи док се
Црвени крст, поред наведених активности, ангажује и на обезбеђивање средстава за личну
хигијену, хране, одеће и обуће, као и пружање психолошке подршке угроженом становништву.
У делу захваћеном обилним падавинама не постоје инсталирани системи водоснабдевања па
опасност од загађења воде за пиће не постоји али се, превентивно, врши непрекидна контрола
исправности воде за пиће. У радовима на санацији корита, санацији оштећења на путним
правцима и одбрани од даљег ширења поплавног таласа учествује ЈП „Водовод и канализација“.
Након повлачења воде, ангажују се Завод за јавно здравље Пирот, ЈП „Водовод и канализација“,
ЈП „Комуналац“, Ветеринарска инспекција и Службе за дезинсекцију, дезинфекцију и
дератизацију, који раде на рашчишћавању и отклањању отпада, чишћењу и дезинфекцији
објеката ради спречавања настанка и ширења епидемије. Градски штаб формира стручну
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комисију која обилази терен, сачињава записнике, преглед предмера и предрачуна које доставља
Одељењу за ванредне ситуације.
Трајање
Трајање опасности од поплава директно зависи од временских прилика и количине
атмосферских падавина у наредном периоду. Опасност не траје дуже од 10 дана јер након тог
периода долази до побољшања временских услова. Најкритичнији је дан када је дошло до
изливања река као и ноћ која следи. Вода тада прелази ниво корита и плави околне површине
угрожавајући стамбене и помоћне објекте, путеве, стоку, пољопривредне површине и живот и
здравље људи. У току сутрашњег дана водостај стагнира, а током ноћи вода се повлачи у своја
корита са задржавањем воде на максимуму у наредна три дана.
Плавни талас је угрозио стамбене и помоћне објекте, путну инфраструктуру, систем ПТТ и
електроснабдевања, док су подземне воде угрозиле водовод па долази до изливања фекалне
канализације. Поред тога, поплављено је пољопривредно земљиште и том приликом су у већој
мери уништени усеви са проценама да ће се последице смањеног приноса осећати неколико
година након догађаја.
Рана најава
Ради остваривања ране најаве о опасностима од поплава неопходно је континуирано праћење
временских прилика и њихов утицај на пораст нивоа водостаја у речним коритима.
Континуирано праћење количине падавина и повећања нивоа воде у коритима река омогућава
благовремено обавештавање становништва о опасностима. Рана најава се остварује на основу
праћења временских прилика и погодних услова за настанак поплава, што се остварује радом
хидролошких и метеоролошких станица на овом подручју. На основу поплава које су у
прошлости задесиле подручје Града, закључује се да је повећана опасност њиховог настанка у
периоду пролећа, услед коинциденција великих вода те се активности организују на основу овог
закључка.
Такође, грађани у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни
центар 112 који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава
надлежне органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација
ради као јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за
помоћ, обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује
стални контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Осматрања и мерења
вредности водостаја се врше на хидролошким станицама очитавањем на водомерној летви, а
региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних регистратора. Осим водостаја, по станицама
се врше мерења дневне вредности протицаја воде, минималне, средње и максималне вредности
по месецима и за годину, као и датуми појаве. На основу података хидролошких станица,
процењује се могућност појаве поплава, при чему руководилац одбране од поплава за територију
Града обавештава команданта Градског штаба за ванредне ситуације и предузимају се мере у
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складу са Оперативним планом за одбрану од поплава на водама II реда на територији града
Пирота за 2018. годину у сарадњи са повереницима цивилне заштите на датој територији.
Утицај
Изливањем Блатске и Костурске реке, директно су угрожени животи и здравље људи у близини
наведених река. Неопходно је евакуисати 350 људи са угроженог подручја. Костурска река
угрожава око 250, а Блатска око 100 људи. Од тог броја, код 20 људи је дошло до лакших повреда
са потребом за болничким лечењем код њих шесторо. Становништво у близини река постаје
психички растројено услед могућности губитка имовине и других вредности па сарадања са
екипама задуженим за евакуацију и спасавање бива отежана.
Угрожено је 150 стамбених и помоћних објеката на посматраном подручју од чега су се на 80
објеката десила већа оштећења захватајући подрумске и приземне просторије чиме се оштећују
уређаји, бела техника, намештај, зидови и фасаде. Такође, оштећена су и два привредна објекта.
Укупно је поплављено око 100 ha земљишта. Од тога, значајан део чине пољопривредне
површине изван зоне села Костур, Блато и Пасјач. Након повлачења воде, велики проблем
представљају наноси муља, шљунка и другог отпада на пољопривредним површинама. Бујице
су однеле оранични слој и наносима затрпале део плодних површина, а за стварање нове
ораничне подлоге биће потребно више година, што представља дугогодишњи будући проблем.
Поплаве су, такође, оштетиле део цркве Светог Архангела Гаврила у селу Блато.
Изливањем воде угрожено је око 900 m локалних путева и то 400 m од стране Блатске реке и 500
m од стране Костурске реке. Угрожени су електроенергетска и ПТТ инсталација па долази до
краћих прекида у испоруци електричне енергије и ПТТ сигнала. Подземне воде су оштетиле
водоводну инфраструктуру па долази до изливања фекланих вода.
Након повлачења воде остају велике количине муља, грања, смећа и другог отпада, па је
неопходно спровести активности рашчишћавања терена за шта се ангажују екипе ЈП „Водовод
и канализација“, Завод за јавно здравље Пирот, ЈП „Комуналац“, Електродистрибуција Пирот и
Служба за дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију и друга правна лица од посебног значаја
за заштиту и спасавање.
Генерисање других опасности
Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише узрочно-последична
веза са могућношћу истовременог или накнадног дејства. Могуће су појаве клизишта услед
прекомерне засићености земљишта водом, поготово на местима са активним земљишним
материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта може нарушити саобраћајну
инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући електричну, водоводну, канализациону и
телекомуникациону инфраструктуру. Услед нехигијенских услова насталих приликом поплава
могу се појавити заразне болести код људи и животиња. Поплаве могу загадити и воду за пиће,
при чему је неопходно обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, постоји могућност
рушења насипа и пробијања одбрамбених система заштите од поплава. У том случају, долази до
плављења већег дела пољопривредних површина, укључујући и домаћинства. Нарушавање
животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине и растиње.
Референтни инциденти
Поплаве мањег обима и интензитета град Пирот погађају, на основу расположивих, скоро по
правилу сваке друге године. Регистроване поплаве су се дешавале 2014, 2016 и 2018. године и
том приликом штета која је настала није прелазила 3% буџета Града.
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Информисање јавности
Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између
метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање хидрометеоролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на хидролошким
станицама на водама I реда. У сарадњи са метео станицом, добијају се подаци о метеоролошким
приликама на територији Града, које могу имати утицај на ниво водостаја и промену стања на
речним токовима. Путем средстава јавног информисања, а на основу прикупљених података,
становништво се обавештава како би се правовремено припремило за могући наилазак
опасности.
У оквиру редовних активности Градског штаба за ванредне ситуације врше се информативне
кампање обавештавања становништва у виду апела и упозорења. У тој активности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Будуће информације
Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема градских насеља и предузети
превентивне мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Ради
спречавања плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних корита,
спречавање стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе
сужавању речних корита. Неопходно је додатно радити на регулацији речних корита, подизању
обала на местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове
стабилности и смањењу њиховог обасипања. Такође, треба радити и на едукацији становништва
о мерама заштите у случају настанка поплава.
У оквиру редовних активности Градског штаба за ванредне ситуације врше се информативне
кампање обавештавања становништва у виду апела и упозорења. У тој активности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 49.
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Табела 49: Штићене вредности

Штићене вредности

Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
Изливањем Блатске и Костурске реке, директно су угрожени
животи и здравље људи у близини наведених река. Неопходно је
евакуисати 350 људи са угроженог подручја. Костурска река
угрожава око 250, а Блатска око 100 људи. Од тог броја, код 20
људи је дошло до лакших повреда са потребом за болничким
лечењем код њих шесторо.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
34.000.000 динара што износи око 2,01% буџета. Ту спадају:
- Трошкови евакуације и збрињавања угроженог
становништва 2.100.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 300.000
динара.
- Оштећење и санација кућа и подрума 12.500.000 динара
- Оштећење и санација помоћних објеката 2.000.000 динара.
- Прекид снабдевања електричном енергијом 1.800.000
динара.
- Прекид испоруке ПТТ услуга 800.000 динара.
- Оштећење привредних објеката 3.200.000 динара.
- Чишћење и уређивање речних корита 4.500.000 динара.
- Трошкови
комуналних
служби,
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације 2.800.000 динара.
- Штета на пољопривредним културама 4.000.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 7.700.000 динара
што износи 0,45% буџета:
- Саобраћајна инфраструктура 3.000.000 динара.
- Електроенергетска инфраструктура 2.100.000 динара.
- Систем канализације 1.200.000 динара.
- Телекомуникациона инфраструктура 1.400.000 динара.
Штета по објекте од јавног друштвеног значаја износи
3.800.000 динара односно 0,22% буџета:
- Оштећења на објекту цркве Светог Архангела Гаврила
3.800.000 динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa поплава нa територији града Пирота износи 1 догађај у 1 до 2 године.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 50: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

X

Табела 51: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
X
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500

Табела 52: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
X
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Табела 53: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
X
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 54: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
X
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

1

5

1

2

3

4

5

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Минимална

2

Велика

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по
друштвену стабилност

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Последице

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 55: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
поплава УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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2.11.2 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Појављивање
Пораст водостаја се, услед вишедневних обилних падавина, бележи на готово свим
водотоковима на територији града Пирота. У горњим токовима појединих река велике количине
воде формирају поплавни талас чије се последице манифестују у средњим и доњим токовима
река и потока. Порастом водостаја угрожена су сва насеља у близини Расничке реке,
Градашничке реке, Дојкиначке и Јеловичке реке, потока Рогоз и Крупац и канала Кавак. На
наведеним рекама је проглашена ванредна одбрана од поплава.
Просторна димензија
Захваћена површина износу око 650 ha. Сливно подручје Потока Рогоз припада територији Града
и протиче поред и кроз део пиротског насеља Нова Мала. У непосредној близини потока су
стамбени и привредни објекти, a најугроженијa су насеља Нова Мала и Рогоз. Велики проблем
прави и канал Кавак који је десна притока потока Рогоз. Додатна количина воде коју он доноси
у слив потока Рогоз увећавају обим и интензитет последица.
Расничка река се улива у реку Бистрицу у сâмом Граду. Протиче и угрожава насеља Присјан,
Барје, Расница као и град Пирот. Најугроженије је село Расница у дужини од 500 m у зони моста.
У расничку реку се улива поток Рогоз.
Поток Крупац протиче кроз истоимено село. Најугроженија је деоница у зони моста у селу у
дужини од 150 m низводно од моста. Градашничка река, као десна притока реке Нишаве у коју
се улива у сâмом граду, угрожава стамбене објекте и критичну инфраструктуру у насељу
Градашница.
Дојкиначка река је највећа десна притока реке Височице у коју се улива у Височкој Ржани. Она
дренира воде са падина Старе планине, а на око 4 km узводно од ушћа прима велику леву
притоку – Јеловичку реку. При јаким пљусковима угрожене су деонице у селу Дојкинци, Брлог
и Јеловица у дужини од 500 m.
Интензитет
Обилне падавине утичу на пораст водостаја, а корита запуњена наносом и обрасла шибљем
знатно погоршавају ситуацију и отежавају протицање воде. Ови фактори утичу на изливање воде
и плављење површина дуж водотокова, као и насеља. Земљиште је засићено водом што
онемогућава пријем атмосферских падавина те се сва вода слива у корита наведених река, потока
и канала.
Време
До изливања воде услед вишедневних обилних падавина долази у поподневним часовима 15.
маја 2032. године. Смањен проток у коритима река услед нередовног одржавања, као и обрасло
шибље и трава, додатно утичу на изливање воде из река. Отапање снега са околних планина
додатно увећава количину воде и велики проблем прави у планинским деловима територије
града. Највеће последице отапања снега се осећају у сливовима Дојкиначке и Јеловичке реке.
Опасност од поплава траје око 20 дана, односно до 5. јуна 2049 године.
Ток
У преподневним часовима 15. маја се интензитет падавина појачава и земљиште засићено водом
не може да прими додатну количину воде што директно утиче да скоро сва вода доспе у корита
наведених водотокова. Пораст температуре уз константно падање кише утиче на интензивно
топљење заосталог снега са планина па долази до наглог пораста водостаја и због тога се
проглашава ванредна одбрана од поплава на наведеним водотоковима. Временске прилике
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знатно отежавају предузимање мера заштите од поплава и у поподневним часовима истог дана
долази до изливања воде и плављења околних површина. У међувремену, Градски штаб за
ванредне ситуације апелује на власнике стамбених објеката који су у близини река да изместе
све ствари из потенцијално угрожених објеката. У активностима збрињавања и пружања помоћи
се, поред локалног становништва и волонтера, ангажује Црвени крст, Центар за социјални рад и
Ватрогасно-спасилачка јединица. Дом здравља Пирот је обезбедио мобилне екипе хитне помоћи
док се Црвени крст, поред наведених активности, ангажује и на обезбеђивање средстава за личну
хигијену, хране, одеће и обуће, као и пружање психолошке подршке угроженом становништву.
С обзиром да се Град водом за пиће снабдева са изворишта „Кавак“ и „Крупац“, у том делу
територије је ситуација посебно аларамантна јер, и поред ангажовања свих расположивих
ресурса, извори су, услед продора подземних вода, загађени па је вода за пиће неисправна и
потребно је обезбедити алтернативно снабдевање. У активностима константне контроле
исправности воде за пиће учествује Завод за јавно здравље Пирот које редовно, путем
саопштења, обавештава становништво о квалитету воде. Такође, појачане су активности ЈП
„Водовод и канализација“.
У планинским деловима територије велиики проблем праве Јеловичка и Дојкиначка река. Услед
конфигурације терена, формира се бујични талас велике снаге који угрожава стамбене објекте,
путну инфраструктуру и пољопривредно земљиште. Удаљеност села Дојкинци, Јеловица и
Брлог од Града додатно отежава ефикасну и правовремену реакцију надлежних служби. Екипе
Електродистрибуције Пирот и Телекома Србија раде на поправци оштећених ПТТ и
електроенергетских стубова и водова који су том приликом оштећени.
Завод за јавно здравље се, такође, ангажује након повлачења воде и заједно са ЈП „Водовод и
канализација“, Ветеринарском инспекцијом, Службом за дезинсекцију, дезинфекцију и
дератизацију и ЈП „Комуналац“, раде на рашчишћавању и отклањању отпада, чишћењу и
дезинфекцији објеката ради спречавања настанка и ширења епидемије. Градски штаб формира
стручну комисију која обилази терен, сачињава записнике, преглед предмера и предрачуна које
доставља Одељењу за ванредне ситуације.
Трајање
Трајање опасности од поплава директно зависи од временских прилика и количине
атмосферских падавина у наредном периоду. Опасност неће трајати дуже од 15 дана јер након
тога долази до побољшања временских услова и престанак падавина. Најкритичнији је дан када
је дошло до изливања водотокова, као и наредни дан. Вода тада прелази ниво корита и плави
околне површине угрожавајући стамбене и помоћне објекте, путеве, стоку, пољопривредне
површине и живот и здравље људи. Два дана од изливања водостај стагнира, а током ноћи вода
се повлачи у своја корита са задржавањем воде на максимуму у наредна три дана.
Плавни талас је угрозио стамбене и помоћне објекте, путну инфраструктуру, систем ПТТ и
електроснабдевања, док су подземне воде угрозиле изворишта пијаће воде и водоводну
инфраструктуру па долази до изливања фекалне канализације. Поред тога, поплављено је
пољопривредно земљиште и том приликом су у већој мери уништени усеви са проценама да ће
се последице смањеног приноса осећати неколико година након догађаја.
Рана најава
Ради остваривања ране најаве о опасностима од поплава неопходно је континуирано праћење
временских прилика и њихов утицај на пораст нивоа водостаја у речним коритима.
Континуирано праћење количине падавина и повећања нивоа воде у коритима река омогућава
благовремено обавештавање становништва о опасностима. Рана најава се остварује на основу
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праћења временских прилика и погодних услова за настанак поплава, што се остварује радом
хидролошких и метеоролошких станица на овом подручју. На основу поплава које су у
прошлости задесиле подручје Града, закључује се да је повећана опасност њиховог настанка у
периоду пролећа, услед коинциденција великих вода те се активности организују на основу овог
закључка.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Осматрања и мерења
вредности водостаја се врше на хидролошким станицама очитавањем на водомерној летви, а
региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних регистратора. Осим водостаја, по станицама
се врше мерења дневне вредности протицаја воде, минималне, средње и максималне вредности
по месецима и за годину, као и датуми појаве. На основу података хидролошких станица,
процењује се могућност појаве поплава, при чему руководилац одбране од поплава за територију
Града обавештава команданта Градског штаба за ванредне ситуације и предузимају се мере у
складу са Оперативним планом за одбрану од поплава на водама II реда на територији града
Пирота за 2018. годину у сарадњи са повереницима цивилне заштите на датој територији.
Утицај
Изливањем Расничке, Градашничке, Дојкиначке и Јеловичке реке, потока Рогоз, Крупац,
Црноклишког потока и канала Кавак угрожени су стамбени, привредни и помоћни објекти,
путна, водоводна, ПТТ и електроенергетска инфраструктура и пољопривредно земљиште. Број
угрожених објеката је 1.965 од чега је 1.950 стамбених, а 15 привредних објеката. Од 1.950
објеката, њих 1.450 је претрпело највеће последице услед плављења подрумских и приземних
просторија. Том приликом су оштећени уређаји, бела техника, намештај, зидови и фасаде.
Такође, оштећења у великој мери је претрпело 15 привредних објеката. Из објеката који су
претрпели већа оштећења потребно је евакуисати и привремено збринути око 5.000 људи. Код
45 лица јавила се потреба за болничким лечењем, док су живот изгубила два лица. Најугроженије
је становништво у насељу Рогоз и Нова Мала и у селима Крупац, Расница, Дојкинци, Јеловица
и Брлог. Становништво у близини река постаје психички растројено услед могућности губитка
имовине и других вредности па сарадања са екипама задуженим за евакуацију и спасавање бива
отежана.
Поплаве су захватиле путну инфраструктуру широм територије Града и укупно је угрожено око
6 km путева. Штету су претрпели локални путеви у непосредној близини потока Рогоз и канала
Кавак (3,5 km), Расничке реке (1 km), потока Крупац, Градашничке и Јеловичке реке (по 0,5 km).
Рогоз и Кавак угрожава и изворишта пијаће воде као и 13 km водоводне инфраструктуре па је
потребно организовати алтернативно снабдевање водом за пиће.
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Бујична вода је у планинском делу Града (Брлог, Дојкинци, Јеловица) оштетила неколико
стубова за пренос електричне енергије и ПТТ сигнала па долази до краћег прекида у испоруци
електричне енергије и ПТТ сигнала. Екипе Електродистрибуције Пирот и Телекома Србија раде
на поправци оштећених инсталација.
Укупно је угрожено 650 ha пољопривредног земљишта, од чега се 40 ha налази у зони насељених
места, а 610 ha изван зоне насеља. Након повлачења воде, велики проблем по земљиште
представљају наноси муља, шљунка и другог отпада. Бујице су, такође, однеле оранични слој и
наносима затрпале део плодних површина, а за стварање нове ораничне подлоге биће потребно
више година, што представља дугогодишњи будући проблем.
Бујице су делимично или потпуно оштетиле око 6 km путева. Путна инфраструктура је највише
страдала од потока Рогоз (3,5 km), затим од Расничке реке (1 km), Градашничке реке, потока
Крупац и Дојкиначке реке (по 0,5 km).
Крупачки поток је у селу Крупац угрозио и у великој мери оштетио Цркву Светог Николе, док
је плавни талас Јеловичке реке оштетио Цркву Свете Тројице у селу Јеловица.
Загађивањем воде на извориштима „Крупац“ и „Кавак“ и оштећењем водоводне инфраструктуре
на неколико места дошло је до изливања фекалних вода па се након повлачења воде ангажује
Завод за јавно здравље Пирот и Служба за дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију. На
активностима рашчишћавања и санације насталих последица се, поред наведених, ангажују ЈП
„Водовод и канализација“, ЈП „Комуналац“ и друга правна лица од посебног значаја за заштиту
и спасавање.
Генерисање других опасности
Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише узрочно-последична
веза са могућношћу истовременог или накнадног дејства. Могуће су појаве клизишта услед
прекомерне засићености земљишта водом, поготово на местима са активним земљишним
материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта може нарушити саобраћајну
инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући електричну, водоводну, канализациону и
телекомуникациону инфраструктуру. Услед нехигијенских услова насталих приликом поплава
могу се појавити заразне болести код људи и животиња. Поплаве могу загадити и воду за пиће,
при чему је неопходно обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, постоји могућност
рушења насипа и пробијања одбрамбених система заштите од поплава. У том случају, долази се
плављење већег дела пољопривредних површина, укључујући и домаћинства. Нарушавање
животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине и растиње.
Референтни инциденти
Новембра месеца 2007. године на територији града Пирота се догодила поплава која је начинила
штету која је у том тренутку процењена на око 400.000.000 динара.
Информисање јавности
Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између
метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање хидрометеоролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на хидролошким
станицама на водама I реда. У сарадњи са метео станицом, добијају се подаци о метеоролошким
приликама на територији Града, које могу имати утицај на ниво водостаја и промену стања на
речним токовима. Путем средстава јавног информисања, а на основу прикупљених података,
становништво се обавештава како би се правовремено припремило за могући наилазак
опасности.
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У оквиру редовних активности Градског штаба за ванредне ситуације врше се информативне
кампање обавештавања становништва у виду апела и упозорења. У тој активности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Будуће информације
Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема градских насеља и предузети
превентивне мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Ради
спречавања плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних корита,
спречавање стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе
сужавању речних корита. Неопходно је додатно радити на регулацији речних корита, подизању
обала на местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове
стабилности и смањењу њиховог обасипања. Такође, треба радити и на едукацији становништва
о мерама заштите у случају настанка поплава.
Последице по сваку од штићених вредности приказане су у Табели 56.
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Табела 56: Штићене вредности

Штићене вредности

Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
Из објеката који су претрпели већа оштећења потребно је
евакуисати и привремено збринути око 5.000 људи. Код 45 лица
јавила се потреба за болничким лечењем док су два ица изгубила
живот. Најугроженије је становништво у насељу Рогоз и у селима
Крупац, Расница, Дојкинци, Јеловица и Брлог.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
575.000.000 динара што износи 34,14% буџета и обухватају:
- Трошкове евакуације и збрињавања угроженог
становништва 30.000.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 600.000
динара.
- Оштећење и санација кућа, подрума и помоћних објеката
435.000.000 динара.
- Оштећење привредних објеката 23.500.000 динара.
- Прекид снабдевања електричном енергијом 2.600.000
динара.
- Прекид снабдевања водом за пиће 1.800.000 динара
- Прекид снабдевања телекомуникационим услуга 1.200.000
динара.
- Чишћење и уређивање речних корита 9.500.000 динара.
- Трошкове
комуналних
служби,
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације 5.800.000 динара.
- Штету на пољопривредним културама 65.000.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру што износи 104.100.000
динара, односно 6,18% буџета:
- Саобраћајна инфраструктура:
- у близини Рогоза и канал Кавак 25.200.000 динара.
- у близини Расничке реке 17.200.000 динара.
- у близини потока Крупац 13.600.000 динара.
- у близини Градашничке реке 13.600.000 динара.
- у близини Јеловичке реке 13.600.000 динара.
- Електроенергетска инфраструктура 4.600.000 динара.
- Телекомуникациона инфраструктура 3.400.000 динара.
- Систем водовода и канализације 12.900.000 динара.
Штета по објекте од јавног друштвеног значаја што износи око
54.800.000 динара, односно 3,25% буџета:
- Оштећење и санација Цркве Светог Николе у селу Крупац
25.500.000 динара.
- Оштећење и санација Цркве Свете Тројице у селу Јеловица
29.300.000 динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa поплава нa територији града Пирота износи 1 догађај у 20 до 100 година.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 57: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

X

Табела 58: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500
X

Табела 59: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета
X

Табела 60: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
X
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 61: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
X
5
Катастрофална
>5% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

1

5

1

2

3

4

5

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Минимална

2

Велика

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по
друштвену стабилност

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Последице

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 62: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
поплава ВЕОМА ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ.
Третман ризика
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица поплава, предузимају се мере из
области превентиве и реаговања. У Табелама 63. и 64. приказане су предложене превентивне и
реактивне мере:
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Табела 63: Превентивне мере
Поплаве
Област

Стратегије, нормативно уређење,
планови

Систем за рану најаву

Просторно планирање и
легализација објеката

Сарадници у реализацији
активности

Време и
начин
извештавања

Носилац
активности

Време реализације

Забрана изградње нових објеката у
зони поплавног таласа

Градска управа

Шест месеци по
изради Процене

Забрана складиштења смећа и отпада
уз речне токове

Градска управа

Шест месеци по
изради Процене

Праћење прогнозе и кретања водостаја,
планирање мера одржавања
водотокова другог реда

ЈП „Водовод и
канализација“ Пирот

Свакодневно
праћење

РХМЗ, ЈП „Водовод и
канализација“ Пирот,
ЈП Србијаводе, ВПЦ
,,Морава“ Ниш

/

Успоставити сарадњу са РХМЗ-ом
ради континуираног праћења прогнозе
падавина

Градски штаб за
ванредне ситуације

Континуирано

Градска управа

/

Наћи могућност постављања довољног
броја кишомера на територији Града у
циљу боље прогнозе количине
падавина

Градска управа

Годину дана по
изради Процене

РХМЗ

/

Одржавање заштитних објеката
(санирања критичних места), поправка
постојећих и изградња нових насипа

Градска управа

Три године по
изради Процене

Ојачавање стубова и укрућења на
мостовима који могу бити угрожени

Градска управа

Три године по
изради Процене

Мера

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

ЈП „Водовод и
канализација“ Пирот,
ЈП Србијаводе, ВПЦ
,,Морава“ Ниш
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

/

/

Извештај о
завршеним
радовима
Извештај о
завршеним
радовима

122

Процена ризика од катастрофа града Пирота
Табела 64: Реактивне мере
Поплаве
Област

Време
реализације
Две године
по изради
Процене

Мера

Носилац активности

Формирати Ситуациони центар града
Пирота.

Градска управа

Формирати Стручно-оперативни тим
(СОТ) за поплаве

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде
Процене

Израдити план реаговања у случају
поплава

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде
Процене

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких
јединица

Обезбедити оперативну спремост за
спасавање угрожених у случају поплава

Ватрогасно-спасилачка
јединица

Спремност капацитета
јединица цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите
опште намене јачине једне чете

Градска управа

Одржавање и организација
вежби за реаговање у случају
поплава

Организовати вежбу одбране од поплава
свих субјеката од значаја за заштиту и
спасвање

Градски штаб за
ванредне ситуације

Стање спремности
капацитета за реаговање

Базе података и подлога за
потребе планирања цивилне
заштите

Попис путних праваца и мостова који су
на местима где су изгледне поплаве и
одређивање алтернативних праваца
кретања
Попис свих критичних тачака на
водотоковима I и II реда, где настају већа

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове,
грађевинарство и
инспекцијске послове
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове,

Одмах након
израде
Процене
Одмах након
израде
Процене

Сарадници у реализацији
активности
Градски штаб за ванредне
ситуације
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

Време и начин
извештавања
Редовно извештавање
о раду Ситуационог
центра
Закуључак штаба о
формирању СОТ

Градски штаб за ванредне
ситуације

/

Градски штаб за ванредне
ситуације

Закуључак штаба о
формирању јединице

Годину дана
по изради
Процене

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

Извештај о
реализацији вежбе

Одмах након
израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

/

Одмах након
израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

/
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изливања или пробој насипа и
обалоутврда
Способност субјеката од
посебног значаја за заштиту и
спасавање

Стање мобилности веза

Оспособљавање и опремање јавних
предузећа и привредних друштава за
реаговање у случају поплава

грађевинарство и
инспекцијске послове
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове,
грађевинарство и
инспекцијске послове

Годину дана
по изради
Процене

Редовна контрола путних праваца,
санација и поправка оштећења

Јавно предузеће
надлежно за путеве

Свакодневно

Успоставити и одржавати комуникацију
са околним јединицама локалних
самоуправа које припадају Црноморском
сливу

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде
Процене

Правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

Сачинити извештај о
извршеном
оспособљавању

/

/
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Карактеристике потенцијалне опасности од поплава
Р. бр.

Субјекат: град Пирот

1
1.

Карактеристика потенцијалне опасности
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почетно
стање

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Завршно
стање

3
Време идентификације
Субјекат, организација/
организациони део
Макролокација
Микролокација
Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по
штићене вредности
Постојеће мере заштите
Време изложености опасности
Ниво ризика
Погођене штићене вредности
Последице по штићене
вредности
Предузете мере
Ефекат предузетих мера
Интеракција са другим
опасностима

Потенцијална опасност
ПОПЛАВЕ
Генерисање других опасности
4

Примедба
5
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3 ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ
Природна варијабилност климе често доводи до појаве екстремних временских непогода. Под
екстремним временским непогодама може се сматрати догађај који доводи до ситуације у којој
вредност једног или више метеоролошких елемената значајно одступа од нормалних вредности
тог елемента за дато подручје и годишње доба, а да притом то има утицаја на живи свет или било
који други аспект животне средине.

3.1 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД СНЕЖНИХ МЕЋАВА,
НАНОСА, ПОЛЕДИЦА И ХЛАДНОГ ТАЛАСА
Снежне мећаве, наноси, поледице и хладни талас припадају категорији екстремних временских
услова који се јављају као последица глобалних метеоролошких кретања и промена у свету и
непосредном окружењу. Зимска сезона у умереним географским ширинама карактерише се
ниским температурама и снежним падавинама. Поред овога, могуће су појаве попут поледице,
мећаве и снежних наноса.
Снежна мећава је метеоролошка појава, временска непогода јаког интензитета коју карактеришу
ниске температуре, ветрови од 17,2 m/s или јачи, и обилне снежне падавине које смањују
видљивост на 500 m или мање у трајању од најмање 3 сата. Појава мећаве расте са надморском
висином.
Поледица је врста ниске падавине која се јавља током зиме. Поледица је глатка приземна ледена
превлака, како на водоравним (укључујући тло), тако и на нагнутим површинама, која настаје
слеђивањем прехлађених капљица кише или росуље при додиру са чврстим предметима чија је
температура испод 0°С. Поледица настаје независно од постојања снежног покривача и
представља категоријску променљиву. Учесталост поледице не расте са висином, већ обратно,
она се чешће јавља у нижим пределима.
У већини случајева снежна мећава се јавља у децембру и јануару, а екстремно и у фебруару, док
поледица настаје појавом кише при температури испод нула степени (децембар-март),
уобичајено неколико сати до једног дана, најчешће у јутарњим и вечерњим часовима услед пада
температуре.

3.1.1 Статистички подаци о угрожености од снежних мећава, наноса, поледица и
хладног таласа
Појава снега је, начелно, сезонски хазард повезан са зимским годишњим добом. Временски
оквир тј. почетак сезоне хазарда од снежних мећава, наноса и поледицa везује се за сезонску
појаву снега/снежног покривача, праћену ниским температурама и ветром. Поледица се јавља
на путевима без обзира на подлогу. Зими је температура подлоге и темпераура изнад саме
подлоге веома ниска, те се на подлози леди отопљен снег, магла или киша. Услед климатских
промена за очекивати је да се ове појаве учесталије јављају, те је потребно предузети одређене
заштитне мере.
Град Пирот припада брдско-планинском подручју у источној Србије. Најважнији привредни
ресурс пиротског краја је пиротска котлина са надморском висином од 320 до 400 m. Котлина
има правац пружања северозапад југоисток. Котлина се на северу сужава и прелази у уску
долину Нишаве која ствара Сићевачку клисуру одвајајући Суву планину од Сврљишких, док се
на југу подижу огранци Влашке планине. На западу се на пиротску котлину настављају обронци
Суве планине, која почиње код Пирота Белавом, односно његовим источним делом – Сарлахом.
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Североисточно од Пирота пружа се планина Видлич, а на истоку Стара планина са врхом
Миџором. На Слици 13. приказан је рељеф на територији града Пирота.
Слика 13: Рељеф града Пирота

Најмањи број дана са снежним покривачем у Пиротској котлини (испод 30), док на планинама
тај број износи преко 80. Снежни период је карактеристичан од новембра до априла.
Дебљина снежног покривача на планинама креће се у распону од 0,5 m до 1,5 m. Снежни период
на Старој планини углавном почиње у новембру, а завршава се у априлу док га у деловима
планина изнад 900 mnv може бити и у осталим месецима. Број дана са снежним покривачем
такође је неуједначен. Најмање је таквих дана у Пиротској котлини – испод 30, а највише на
Старој планини – преко 80.
Највећи број дана са снежним покривачем на територији Града је у јануару и фебруару. Сви
наведени параметри су у директној вези са надморском висином – делови територије са нижом
надморском висином су мање угрожени од снежних мећава, наноса, поледице и хладног таласа
док су делови територије са вишом надморском висином угроженији.
Последице снежних падавина се манифестују кроз отежано одвијање саобраћаја, пружање свих
врста услуга, достављање хране и лекова до угроженог становништва, снабдевање електричном
енергијом и одржавање далековода и нисконапонске мреже. Последице су вишеструко веће у
брдско-планинским деловима Града. Присуство снежног покривача често прате ветрови који
стварају сметове и снежне наносе што додатно отежава одржавање проходности на путевима.
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У контексту угрожености од снежних мећава, наноса, поледице и хладног таласа, најугроженија
су насеља која се налазе у периферним деловима територије Града, а свакако су најугроженија
села која се налазе на Старој планини у близини границе са Републиком Бугарском где је снег
присутан преко 80 дана годишње. Насеља која су угрожена од снежних мећава, наноса, поледице
и хладног таласа су:
−
−
−
−

Држина, Петровац, Војнеговац, Срећковац, Планиница, Присјан, Камик, Беровица,
Пасјач, Сиња Глава, Власи и Церев Дел у југозападном делу територије Града;
Мирковци, Топли До и Засковци у северном делу територије;
Рсовци, Височка Ржана, Брлог, Дојкинци, Јеловица, Славиња и Росомач на Старој
планини;
Нишор, Добри До, Паклештица, Бела, Гостуша, Велика Лукања, Копривштица и
Покревеник у рејону Завојског језера.

Заједничка карактеристика свих наведених места јесте да се она налазе на ободима територије
Града, у деловима које карактерише виша надморска висина од просечне и дужи период
присутности снежног покривача. Повољне околности су да у наведеним местима не живи велики
број становнике па се с тог аспекта очекују мање последице. Од наведених насеља само је
Височка Ржана центар већег значаја што отежава координацију и организовање активности у
томе делу територије у циљу санирања насталих последица у случају да дође до појаве снежних
мећава, наноса, поледице и хладног таласа. Друга насељена места су, са тог аспекта, у
повољнијем положају јер њихови регионални центри нису угрожени (регионални центри су,
поред Височке Ржане, и: Суково, Крупац и Темска и Пирот као седиште пиротског округа). У
Табели 65. приказан је број становника и густина насељености у местима која су угрожена
опасностима од снежних мећава, наноса, поледице и хладног таласа.
Табела 65: Број становника у насељима која су угрожена од снежних мећава, наноса, поледице и
хладног таласа
Назив насеља

Број становника

Бела
Беровица
Брлог
Велика Лукања
Височка Ржана
Власи
Војнеговац
Гостуша
Добри До
Дојкинци
Држина
Засковци
Јеловица
Камик
Копривштица
УКУПНО:

24
9
56
6
23
42
219
70
57
176
387
46
87
55
45

Назив насеља

Број становника

Мирковци
Нишор
Паклештица
Пасјач
Петровац
Планиница
Покревеник
Присјан
Росомач
Рсовци
Сиња Глава
Славиња
Срећковац
Топли До
Церев Дел

10
89
32
13
286
7
57
79
37
106
56
39
101
51
11
2.276

Према резултатима Пописа становништва из 2011. године, на угроженом подручју је живело
2.276 становника и сви они су угрожени. Такође, у наведеним насељима је угрожена путна,
електроенергетска, ПТТ и комунална инфраструктура. Од путева, у највећој мери су угрожени
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путеви локалног карактера који повезују насељена места у руралним деловима територије Града.
Путни правци посебно угрожени су:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Регионални пут према Сукову, Горњој Држини и селу Власи (пут за Звонце и
Бабушницу);
Регионални пут за Височку Ржану, Славињу и даље према Димитровграду;
Општински пут (ОП 4) Темска – Темац – Топли До;
Општински пут (ОП 7) Височка Ржана – Врело – Јеловица – Широке Луке;
Општински пут (ОП 8)Врело – Брлог – Дојкинци;
Локални путеви за Дојкинци, Росомач и Јеловицу;
Локални пут за Завојско језеро, Паклештицу, Гостушу и Белу;
Локални путеви за Камик, Присјан, Церев Дел и Беровицу;
Локални путеви за Држину, Петровац и Војнеговац;
Локални путеви за Пасјач и Сињу Главу.

3.1.2 Mогући утицаји на здравље људи, инфраструктуру и пољопривреду
Појаве снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа се везују за зимско годишње доба и
тада су знатно учесталији убоји, уганућа или преломи екстремитета услед падова или судара у
саобраћају. Због појаве ледене кише и поледице која се формира на тлу најчешће долази до
лакших и тежих повреда становништва. У случају завејавања постоји опасност од хипотермије.
Снежна мећава и поледице су метеоролошке појаве које се међусобно потпуно разликују, али
обе штетно утичу на исте секторе привреде и критичну инфраструктуру. Могуће су последице
по индустријска и грађевинска постројења и опрему (далеководи, грађевински кранови,
дизалице и сл.), саобраћајну инфраструктуру (мостови, коловози...), копнени, ваздушни и речни
саобраћај, повредиве објекте (школе, вртићи, болнице), монтажне објекте, шуме, шумско
растиње и дрвеће, дрвореде, културне и историјске споменике. Отежан је рад електропривредног
система и хитних служби.
Мећава због смањене видљивости, а поледица због клизавих саобраћајница успоравају,
отежавају или онемогућавају саобраћај. Такође могу представљати узрок саобраћајних незгода.
Поред тога забележени су и застоји у саобраћају, скраћења линија градског и међумесног
саобраћаја, као и штете на аутомобилима од пада леденица.
Копнени саобраћај је угрожен мећавама, снежним наносима и поледицама на неколико начина.
У првом реду, поледица која се ствара на путу отежава безбедно управљање возилом. Даље,
услед јаке мећаве моторна возила могу бити завејана, а такође је повећана и опасност од судара
због смањене видљивости. Висина покривача од само 5 cm је довољна да се поремети саобраћај
тамо где снежне падавине нису уобичајене, а висина од 15 cm ремети саобраћај свуда. Проблеми
у копненом саобраћају угрожавају снабдевање становништва храном и енергентима, што је
посебно значајно за планинске области са слабо развијеном путном инфраструктуром и за
области које могу бити тотално одсечене од гравитационог центра дневних миграција.
Услед губитка стоке и жетве погођени су пољопривредници и пољопривреда. Погођена су
готово сва подручја на којима се гаје пољопривредне културе. Могуће је и обарање стабала услед
тежине снега и леда чиме се могу нанети вишегодишње штете пољопривреди, воћњацима и
шумским екосистемима. Такође, обарањем стубова за пренос електричне енергије, ПТТ и
интернет сигнала може доћи до оштећења на мрежи и привременог прекида у испоруци
електричне енергије, ПТТ и интернет сигнала.
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3.1.3 Хладни талас
Мећаве, снежни наноси и поледице релативно су честе и уобичајене снежне појаве и као такве
не представљају елементарну непогоду. Оно што представља озбиљну опасност су продужени
хладни таласи који чине да све наведене појаве трају дуже и буду распрострањеније. Хладни
талас у климатологији подразумева период од пет или више узастопних дана када је минимална
температура значајно испод просека (веома хладно и екстремно хладно време). Екстремно
хладан дан је дан са минималном и максималном температуром испод другог перцентила.
Мраз и хладноћа су последица ниских температура ваздуха и уобичајена су појава у зимском
периоду, а појављују се и у касном јесењем и раном пролећном периоду. Мраз се обично
појављује у раним јутарњим сатима и може да траје по неколико сати, а хладноћа праћена ниском
температуром, у зимском периоду може да траје у континуитету 10-20 дана. Мраз и хладноћа
могу изазвати велике штете у пољопривреди, када се догоде у раном зимском и пролећном
периоду, као и на електричној преносној и дистрибутивној мрежи и ПТТ инсталацијама.
Ниске температуре ваздуха у дужем временском трајању могу изазвати поремећаје у одвијању
нормалног живота и рада становништва, веће проблеме у одвијању саобраћаја и проблеме у раду
индустријских предузећа. Због стварања леда на путевима, може доћи до угрожавања
безбедности саобраћаја. Дуже задржавање леда на водотоцима може угрозити животињски свет
у њима и, такође, може изазвати поплаве стварањем ледених чепова.
Екстремне хладноће могу негативно утицати на здравствено стање осетљивих група (старијих
особа, деце, особа са кардиоваскуларним обољењима и срчаним болестима), проузроковати
проблеме у саобраћају због снежног прекривача, формирање леденог покривача на рекама, као
и повећану потрошњу електричне енергије и оптерећење електроенергетског система.

3.1.4 Могућност генерисања других опасности
У случају поледице, великих количина снега и веома ниских температура, због залеђивања
механичких елемената или обрушавања кровне конструкције на фабричким и производним
постројењима могући су различити техничко-технолошки удеси.
Услед тежине наталоженог снега и приликом његовог наглог топљења могуће су појаве одрона
и ерозија земљишта услед велике засићености земљишта водом приликом отапања снега. Висина
снежног покривача представља опасност са аспекта приступа насељеним местима на брдскопланинским пределима и саобраћајној инфраструктури, а у случају наглог отапања може доћи до
повећања водостаја река, појаве подземних вода, клизања терена као и до појаве одрона у
усецима. Опасности које не могу бити генерисане снежним појавама, али могу да буду повезане
са њима, су пролећне поплаве након отапања великих снежних наноса и ледених површина у
водотоцима.
Хладни талас може да доведе до техничко-технолошких несрећа, укључујући и саобраћајне удесе
у друмском и железничком саобраћају.
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3.1.5 Могући развој догађаја (сценарио)
Снежне мећаве, наноси и поледица и хладни талас
Радна група:
−
−
−

Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор;
Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима;
Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима.

Снежне мећаве, наноси, поледице и хладни талас припадају категорији екстремних временских
услова који се јављају као последица глобалних метеоролошких кретања и промена у свету и
непосредном окружењу. Снежна мећава је временска непогода коју карактеришу ниске
температуре, ветрови од 17,2 m/s или јачи, и обилне снежне падавине које смањују видљивост
на 0,5 km или мање у трајању од најмање 3 сата. Поледица је врста ниске падавине која се јавља
током зиме. Настаје када ситне прехлађене капи воде, падају на тло или предмете чија је
температура испод 0°С.
3.1.5.1 Највероватнији нежељени догађај
Појављивање
Вишедневне и интензивне снежне падавине током зиме доводе до стварања високог снежног
покривача на територији града Пирота. Константно дување јаког ветра изазива стварање
снежних мећава и формирање наноса.
Просторна димензија
Током фебруара месеца, услед вишедневних интензивних снежних падавина, долази до
формирања снежног покривача на целој територији града Пирота. Посебно су угрожена
насељена места на Старој планини где се формирао снежни покривач дебљине до 90 cm.
Росомач, Славиња, Јеловица, Брлог, Дојкинци, Рсовци и Височка Ржана као регионални центар
тог краја су највише погођена. Укупна површина захваћена опасношћу износи око 219 km2. До
наведених насеља је веома тешко стићи јер су путеви који воде до њих завејани и тешко
проходни. У већини места ради се о самачким и старачким домаћинствима што доводи до
отежаног организовања мера у акција везаних за обезбеђење проходности путева у снабдевања
неопходном храном и лековима.
Интензитет
До појаве мећаве и стварања снежних наноса долази при интензивном падању снега и при
истовременој појави јачег ветра. Лед и поледица се јављају при ниским температурама.
Минималне температуре се крећу у вредности од -5 степени до -10 степени, док је висина
снежног покривача и до 35 cm. У датој ситуацији сви путеви су са 5-10 cm угаженог снега, а
према планинским пределима проходност је већ дуже време отежана.
Време
Интензивне снежне падавине и дување ветра изазивају стварање снежних мећава и наноса, а
ниске температуре поледицу на делу територије града Пирота. Опасност траје од 5. до 13.
фебруара 2019. године. Услед вишедневних падавина снега и немогућности одржавања
прилазних путева на подручју угрожених насељених места, угрожено је здравље људи и сточни
фонд те 5. фебруара градоначелник града Пирота проглашава ванредну ситуацију на делу
територије.
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Ток
Због немогућности да се свакодневне активности обављају редовно и услед неуспешног
отклањања насталих последица редовним деловањем надлежних служби, градоначелник града
Пирота проглашава ванредну ситуацију на делу територије Града.
Снежна мећава праћена ветром и ниском температуром изазива формирање снежних наноса који
изазивају отежано функционисање саобраћаја на свим путним правцима у брдско-планинском
подручју. Овакво стање се огледа у отежавању нормалног одвијања живота и рада што даље за
последицу има тешкоће у снабдевању становништва животним намирницама, отежаном
приступу школским, здравственим, пословним, привредним и разним јавним објектима.
Неприступачност терена, удаљеност од јавних комуникација, као и неадекватни услови за рад
механизације отежавају збрињавање угроженог становништва у храни и лековима, као и
транспорт до смештаја у прихватнe центрe и до здравствених установа. Угажени снег је дебљине
5-10 cm док снежни наноси имају висину до 35 cm. Висина снежног покривача и снежна мећава
угрожавају и кровне конструкције стамбених и других објеката.
Јака снежна мећава изазива кварове и ломи стубове на далеководима па долази до прекида у
снабдевању електричном енергијом у неколико села на територији града Пирота, али и у селима
на територији суседне општине Димитровград. Дежурне екипе ЕД Пирот су на терену и чине све
како би мештани горњег Висока добили струју што пре.
По проглашењу ванредне ситуације, Здравствени центар Града је појачао рад својих служби,
укључивши већи број екипа за интервенцију међу којима су хитна служба у оквиру Дома
здравља, службе за пријем и збрињавање ургентних стања, кућног лечења и медицине рада.
Такође, појачан је рад надлежних служби за одржавање путева. Поред механизације ЈП
„Србијашуме“ односно Шумског газдинства Пирот и механизације Фонда за грађевинско
земљиште и путеве, на терену је присутна и механизација других јавних предузећа и приватних
предузетника.
Градска организација Црвеног крста Пирот доставља породичне прехрамбене и хигијенске
пакете угроженом домаћинству. У неприступачним кућама пакети се достављају у сарадњи са
ватрогасно-спасилачком јединицом, а у осталим уз помоћ Центра за социјални рад или
самостално. У хитном збрињавању потенцијално угрожених лица укључени су, поред наведених
организација и служби, и повереници месних заједница. Градски Штаб за ванредне ситуације је
уз помоћ Центра за социјалан рад за време трајања ванредне ситуације обезбедио смештај за
угрожена лица.
Трајање
Градоначелник Пирота је, као командант Градског штаба за ванредне ситуације, прогласиo
ванредну ситуацију на делу територије у периоду од 05. до 13.02.2020. године. Када су створени
адекватни услови, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације, дана 13.02.2020. године,
градоначелник је донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије Града.
Последице вишедневних интензивних снежних падавина су изразите. Снег, поред угрожавања и
евентуалног рушења објеката због оптерећења које ствара на кровним површинама, онемогућава
нормално функционисање како у односу на комуникације, тако и у погледу снабдевања. Услед
снежних падавина долази до завејавања путева, а услед тога и до прекида саобраћаја.
Непроходни путеви утичу на отежану дистрибуцију хране, енергената и на поремећај у
снабдевању и коришћењу здравствене и превентивне заштите. У снежним вејавицама могу
остати заглављени многи учесници у јавном саобраћају на путевима и пругама, тако да су и
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људски животи у опасности, што захтева брзу и организовану акцију на спасавању угрожених
путника. Снежне мећаве изазивају и прекид у снабдевању електричном енергијом. Осим тога,
веће наслаге снега наносе штету на дрвећу, услед чега долази до повијања и ломљења.
Рана најава
Сходно добијеном упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода потребно је предузети
све неопходне активности у спровођењу превентивних и оперативних мера на заштити људи,
културних и материјалних добара, критичне путне и електроенергетске инфраструктуре.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Непосредно пре опасности‚
Републички хидрометеоролошки завод и метеоролошкa станицa Димитровград (налази се на
територији општине Димитровград, удаљена од Пирота око двадесетак километара) прикупљају
информације на основу којих се издаје упозорење о очекиваној непогоди.
Како би све надлежне службе и органи били што боље припремљени за надолазећу елементарну
непогоду, Градски штаб за ванредне ситуације је одмах проследио упозорење свим јавним
предузећима и установама у циљу благовременог предузимања све превентивне и оперативне
мере на заштити и спасавању људи и материјалних добара. У сарадњи са надлежним
инспекцијским и комуналним службама стављене су у приправност све службе и сви субјекти
који су оспособљени за реаговање у оваквим ситуацијама. Како не би дошло до стварања
снежних наноса, врло је битно благовремено регулисати зимско одржавање путева. Како
поледица изазива проблеме у саобраћају, те отежава безбедно управљање возилом, прибегава се
употреби ризле и соли и појачаној саобраћајној контроли.
Утицај
У случају снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа долази до следећих последица по
штићене вредности: нема погинулих, до три нестала лица, лакше повређених до 20, тешко
повређених до 8. Повреде се могу јавити у виду прелома екстремитета и промрзлина на кожи за
до 15 лица за које је неопходно обезбедити болничко лечење. Од последица хипотермије је
преминуло једно лице. Током поледице и мећаве знатно су учесталији убоји, уганућа или
преломи екстремитета услед падова или судара у саобраћају. У случају завејавања постоји
опасност од хипотермије. Посебно рањива категорија су немоћна и стара лица која су завејана и
до којих није могуће брзо доћи у случају потребе пружања здравствене помоћи. Због постојања
лакших и тежих повреда услед поледице (ломови костију код људи), неопходно је коришћење
лекова и материјалних здравствених средстава. Укупан број угроженог становништва. Број
становништва које треба евакуисати и привремено збринути је 80, док је укупан број угроженог
становништва око 520.
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Куће у планинском делу Града су углавном старе те, услед дотрајалости кровне конструкције и
тежине снежног покривача, долази до мањих оштећења на око 30 кућа, помоћних објеката и
установа од јавног друштвеног значаја (Црква Светог Николе у селу Дојкинци), услед великих
снежних мећава, као и инфраструктурних објеката битних за нормално и редовно обављање
делатности, са одређеним материјалним трошковима обнове. Од критичне инфраструктуре
највише су угрожени електрични, телефонски и други жични водови, као и објекти у склопу
електричне мреже (квар трафостанице и електричних стубова). Снежне мећаве и наноси
угрожавају систем снабдевања електричном енергијом што за последицу има прекид у испоруци
електричне енергије у селима Брлог, Дојкинци, Јеловица и Росомач на период од 4 дана. Такође
постоји опасност да, уколико хладни талас дуго траје, електроенергетски систем буде
преоптерећен до отказа.
Услед влажности терена на савременијим коловозима долази до поледице што успорава
саобраћај и угрожава безбедност путника. Због таквих појава, саобраћај на овим путним
правцима је у чешћем прекиду. Путеви су оптрећени привременим препрекама, уз мања
оштећења саобраћајне сигнализације. Због тога је потребно појачати превентивну контролу
саобраћаја у знатно отежаним условима за одвијање саобраћаја. Такви саобраћајни услови
отежавају промет и снабдевање основним животним намирницама. Прекид у снабдевању може
трајати до 7 дана, а најугроженији путни правци су пут за Височку Ржану, Славињу и даље према
Димитровграду, пут Височка Ржана – Врело – Јеловица – Широке Луке, пут Врело – Брлог –
Дојкинци и путеви који воде до села Росомач и Рсовци. Неопходно је ангажовати комуналне
службе које ће радити на њиховом рашчишћавању (бацање ризле, соли) уз коришћење
механизације намењене за чишћење коловоза (чистачи, камиони), хитне службе за пружање прве
помоћи у случају повреда, као и снабдевање угрожених подручја неопходним намирницама у
случају дуже одсечености од виталних саобраћајница.
Одређене последице трпи и мањи део животињског фонда. Њихово страдање може настати као
последица смрзавања. Угроженост сточног фонда процењује се на 200 грла крупне стоке, 900
комада пернате живине и неколико десетина кошница пчела.
Генерисање других опасности
Висина снежног покривача представља опасност са аспекта приступа насељеним местима на
брдско-планинским пределима и саобраћајној инфраструктури. Опасност која не може бити
генерисана снежним појавама, али може да буде повезана са њима су и олујни ветрови (при чему
треба имати на уму да олујни ветрови изазивају мећаве, а не обратно). Такође, нагло топљење
велике количине снега може да доведе до повећања водостаја река и подземних вода што може
да изазове појаву поплава, загађење воде за пиће, а може доћи и до клизања терена и појаве
одрона у усецима. Наведене опасности долазе знатно касније што даје довољно времена за
припрему и предузимање неопходних мера како би се последице свеле на минимум.
Референтни инциденти
На основу података и извештаја, може се закључити да су најугроженија следећа насеља:
Држина, Петровац, Војнеговац, Срећковац, Планиница, Присјан, Камик, Беровица, Пасјач, Сиња
Глава, Власи, Церев Дел , Мирковци, Топли До, Засковци, Рсовци, Височка Ржана, Брлог,
Дојкинци, Јеловица, Славиња, Росомач, Нишор, Добри До, Паклештица, Бела, Гостуша, Велика
Лукања, Копривштица и Покревеник. Заједничко за сва наведена насеља је да се она налазе у
планинским деловима Града. Референтни инциденти са мањим обимом последица по штићене
вредности који су се у ближој прошлости десили на територији града Пирота су априла 2014.
године, марта 2015. године, јануара 2016. године, као и јануара 2017. године.
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Информисање јавности
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта РХМЗ-а и
јавних гласила. За време трајања ванредне ситуације, Градски штаб за ванредне ситуације
координише рад са јавним предузећима и установама опремљеним за заштиту и спасавање људи
и материјалних добара. Штаб, такође, информише становништво о предузетим мерама и у тој
активности велику улогу имају средства јавног информисања. На територији Града, то су
следећи медији: ТВ Пирот, Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво
телевизије Белами.
Будуће информације
Ради успешног одговора на насталу опасност неопходна је:
−

−
−
−

Благовремена припрема свих расположивих капацитета за реаговање у ванредној
ситуацији (грађевинска оператива, капацитети за превоз, збрињавање и здравствену
заштиту, пружање социјалне и хуманитарне помоћи) у зимским условима;
Планскa и координиранa активност свих субјеката заштите и спасавања ради брзог и
ефикасног реаговања;
Активна улога повереника у месним заједницама ради утврђивања приоритета у
реаговању субјеката заштите и спасавања;
Благовремена информисаност становништва о свим предузетим мерама и активностима
на заштити становништва на угроженом подручју.

Да би потрошња електричне енергије била мања, неопходно је унапредити постојеће и изградити
нове, енергетски ефикасне, објекте и едуковати становништво о рационалној потрошњи,
односно систему мера које знатно смањују трошкове домаћинства.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 66.
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Табела 66: Штићене вредности

Штићене вредности

Критеријуми

У случају снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа долази
до следећих последица по штићене вредности: нема погинулих, до
три нестала лица, лакше повређених до 20, тешко повређених до 8.
Повреде се могу јавити у виду прелома екстремитета и промрзлина
Живот и здравље
људи
на кожи за до 15 лица за које је неопходно обезбедити болничко
лечење. Од последица хипотермије је преминуло једно лице.
Број становништва које треба евакуисати и привремено збринути је
80, док је укупан број угроженог становништва око 520.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
29.750.000 динара, односно 1,76% буџета:
- Оштећење и санација кућа и помоћних објеката 9.000.000
динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 700.000
динара.
- Трошкови
евакуације
и
збрињавања
угроженог
Економија/екологија
становништва 1.800.000 динара.
- Трошкови комуналних служби 5.800.000 динара.
- Трошкови услед прекида функционисања саобраћаја
3.450.000 динара.
- Прекид снабдевања електричном енергијом 4.200.000 динара.
- Штета по сточни фонд 4.800.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 10.100.000 динара,
односно 0,59% буџета. Ту спада:
- Оштећење саобраћајне инфраструктуре 6.200.000 динара.
Друштвена
- Оштећење електроенергетске мреже 3.900.000 динара.
стабилност
Штета по објекте од јавног друштвеног значаја износи 2.900.000
динара односно 0,17% буџета:
- Оштећења на Цркви Светог Николе 2.900.000 динара.
Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa од снежних мећава, наноса, поледице и хладног таласа нa територији града
Пирота износи 1 догађај годишње или чешће.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 67: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

X

Табела 68: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
X
5
Катастрофална
>1500

Табела 69: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
X
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Табела 70: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
X
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 71: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
X
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета

138

Процена ризика од катастрофа града Пирота

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

1

5

1

2

3

4

5

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Минимална

2

Велика

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по
друштвену стабилност

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Последице

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 72: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа УМЕРЕН, што значи да је ризик
ПРИХВАТЉИВ.
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица снежних мећава, наноса,
поледица и хладног таласа потребно је израдити анализу утицаја екстремних временских
прилика од стране надлежних органа; редовно пратити развој хидрометеоролошке ситуације;
направити и ажурирати План одржавања градских путева и улица; правовремено обезбедити
средства, механизацију и опрему за чишћење снега; спроводити прописане грађевинске мере за
кровне покриваче, надстрешнице, рекламне паное и електроразводну мрежу у погледу
отпорности на снежне наносе и стварање ледних наслага; обезбедити и поставити довољан број
саобраћајних знакова и обавештења; оспособити становништво, јавна предузећа и привредна
друштва за реаговање у случају појаве снежних мећава и наноса; приступити вођењу
статистичких евиденција о насталим опасностима екстремних временских прилика (снежних
наноса, мећаве и поледица) и њиховим последицама.
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3.1.5.2 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Појављивање
Продори хладног ваздуха са севера и северозапада Европе и Атлантског океана, који у западном
Медитерану доводе до развоја циклонске циркулације и адвекције топлог и влажног ваздуха у
предњој страни циклона, условљавају велике количине падавина на Балкану и другим
подручјима преко којих се креће циклон. Такве метеоролошке услове током зиме карактеришу
интензивне снежне падавине које доводе до високог снежног покривача, а уз појаву јаког ветра,
условљавају појаву мећаве и стварање снежних наноса. Током јануара месеца, услед већег броја
дана са падавинама снега, дошло је до великих снежних наноса на територији града Пирота, а
посебно у брдско-планинским крајевима Града.
Просторна димензија
Нестабилно време са великим снежним падавинама је присутно у већем делу територије
Републике Србије па су интензивне снежне падавине присутне и на целокупној територији града
Пирота. Сва насеља су са најмање 5 cm дебљине снежног покривача. Најугроженија су насеља у
којима је, због конфигурације терена, надморске висине и удаљености од регионалних центара
отклањање насталих последица отежано или потпуно онемогућено. Пре свега, то су насељена
места на Старој планини (Рсовци, Височка Ржана, Брлог, Дојкинци, Јеловица, Славиња и
Росомач), у рејону Завојског језера (Нишор, Добри До, Паклештица, Бела, Гостуша, Велика
Лукања, Копривштица и Покревеник), места у северном делу територије Града (Мирковци,
Топли До и Засковци) и места у југозападном делу територије (Држина, Петровац, Војнеговац,
Срећковац, Планиница, Присјан, Камик, Беровица, Пасјач, Сиња Глава, Власи и Церев Дел) у
којима дебљина снежног покривача прелази 10 cm. Поред наведених, угрожен је и сâмо градско
насеље што за последицу има отежано организовање и предузимање неопходних мера и задатака
заштите и спасавања. Укупна површина захваћена опасношћу износи око 669,5 km2.
Интензитет
До појаве мећаве и стварања снежних наноса долази при интензивном падању снега и при
истовременој појави јачег ветра. Лед и поледица се јављају при ниским температурама.
Минималне температуре се крећу у вредности од -10 степени до -20 степени, док је висина
снежног покривача на појединим местима достиже 80 cm. У датој ситуацији сви путеви су са 1015 cm угаженог снега, а према планинским пределима проходност је већ дуже време отежана.
Време
Услед интензивних снежних падавина и немогућности одржавања прилазних путева на подручју
више насељених места угрожено је здравље људи и сточни фонд, па је градоначелник Пирота
прогласиo ванредну ситуацију на територији града Пирота 11.01.2020. године. Опасност траје
од 11. до 25. јануара, а ситуацију додатно погоршавају ниске температуре и константно дување
ветра услед чега долази до појаве поледице и стварања снежних наноса.
Ток
Снежна мећава праћена ниском температуром и ветром изазива формирање снежних наноса у
виду гомила снега које је ветар нанео. Снежни наноси изазивају отежано функционисање
саобраћаја на свим путним правцима. Сви општински и локални путеви су завејани, а градске
улице су под снегом који онемогућава саобраћај, те се јавља потреба за повећаним ангажовањем
људства и механизације правних лица за одржавање путева и правних лица од посебног значаја
за заштиту и спасавање па се, поред механизације ЈП „Србијашума“ и Фонда за грађевинско
земљиште и путеве, на терену налази и механизација других јавних предузећа и приватних
предузетника.
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Озбиљни поремећаји у одвијању саобраћаја се огледају у отежаном снабдевању становништва
животним намирницама, отежаном приступу школским, здравственим, пословним, привредним
и разним јавним објектима. Због постојања лакших и тежих повреда код већег броја људи због
поледице (ломови костију код људи), неопходно је коришћење великих количина лекова и
материјалних здравствених средстава.
У најугроженијијм насељима неприступачност терена, удаљеност од јавних комуникација, као
и неадекватни услови за рад механизације отежавају збрињавање угроженог становништва у
храни и лековима, као и транспорт до смештаја у прихватнe центрe и до здравствених установа.
Угажени снег је дебљине 10-15 cm док снежни наноси имају висину и до 80 cm. Проблем
приликом рашчишћавања путева представља снег који путари немају где да склоне што доводи
до његовог нагомилавања. Такође, висина снежног покривача и снежна мећава угрожавају и
кровне конструкције стамбених, привредних и других објеката.
Оваква ситуација захтева хитно сазивање седнице Градског штаба за ванредне ситуације и
проглашење ванредне ситуације на територији Града с обзиром да постоји потреба за
ангажовањем додатних снага и средстава са нивоа Округа и Републике за нормализовање стања
на територији Града. На седници је једногласно донета Наредба о обустави наставе у основним
и средњим школама на територији града Пирота у периоду од седам дана. На истој седници
закључено је да се појача стални контакт са повереницима и заменицима повереника цивилне
заштите по месним заједницама у смислу праћења ситуације на терену. Емитовано је
обавештење преко локалних средстава јавног информисања за грађане који се обавезују да чисте
лед и снег испред својих дворишта, кућа и локала.
Јака снежна мећава изазива кварове и ломи стубове на далеководима па долази до прекида у
снабдевању електричном енергијом у неколико села на територији града Пирота, али и у селима
на територији суседне општине Димитровград. Дежурне екипе ЕД Пирот су на терену и чине све
како би мештани старопланинских села што пре добили струју.
По проглашењу ванредне ситуације, Здравствени центар Града је појачао рад својих служби,
укључивши већи број екипа за интервенцију међу којима су хитна служба у оквиру Дома
здравља, службе за пријем и збрињавање ургентних стања, кућног лечења и медицине рада.
Такође, појачан је рад надлежних служби за одржавање путева. Поред механизације ЈП
„Србијашуме“ односно Шумског газдинства Пирот и механизације Фонда за грађевинско
земљиште и путеве, на терену је присутна и механизација других јавних предузећа и приватних
предузетника.
Осим наведеног, ризик опасности треба сагледавати и са аспекта отапања снега и ниских ноћних
температура, што доводи до повећане влажности на коловозима и појаве поледица што успорава
саобраћај и угрожава безбедност путника. Због већих снежних наноса отежано је кретање на
државним путевима II реда. Локални путеви су отежано проходни до седишта месних заједница,
док сеоски путеви између села у брдско-планинским пределима су непроходни у многим
деловима на подручју Пирота.
Градска организација Црвеног крста Пирот доставља породичне прехрамбене и хигијенске
пакете угроженом домаћинству. У неприступачним кућама пакети се достављају у сарадњи са
ватрогасно-спасилачком јединицом, а у осталим уз помоћ Центра за социјални рад или
самостално. У хитном збрињавању потенцијално угрожених лица укључени су, поред наведених
организација и служби, и повереници месних заједница. Градски Штаб за ванредне ситуације је
уз помоћ Центра за социјалан рад за време трајања ванредне ситуације обезбедио смештај за
угрожена лица. За време проглашења ванредне ситуације чишћење и одржавање улица,
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неопходно људство као и механизација одређени су планом рада у зимским условима. По
престанку снежних падавина и почетка отапања снега Градски штаб за ванредне ситуације
Пирот наложио је предузимање мера на чишћењу отвора свих шахти кишне канализације, друге
канале и пропусте како би исти могли да прихвате воде од топљења снега.
Трајање
Градоначелник Пирота је, као командант Градског штаба за ванредне ситуације, прогласиo
ванредну ситуацију на територији Града у периоду од 11. до 25.01.2031. године. Када су створени
адекватни услови, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације, дана 25.01.2031. године,
градоначелник је донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије Града.
Последице вишедневних интензивних снежних падавина су изразите. Снег, поред угрожавања и
евентуалног рушења објеката због оптерећења које ствара на кровним површинама, онемогућава
нормално функционисање како у односу на комуникације, тако и у погледу снабдевања. Услед
снежних падавина долази до завејавања путева, а услед тога и до прекида саобраћаја.
Непроходни путеви утичу на отежану дистрибуцију хране, енергената и на поремећај у
снабдевању и коришћењу здравствене и превентивне заштите. У снежним вејавицама могу
остати заглављени многи учесници у јавном саобраћају на путевима и пругама, тако да су и
људски животи у опасности, што захтева брзу и организовану акцију на спасавању угрожених
путника. Снежне мећаве изазивају и прекид у снабдевању електричном енергијом, ПТТ и
интернет сигнала. Осим тога, веће наслаге снега наносе штету на дрвећу, услед чега долази до
повијања и ломљења док услед ниских температура долази до пуцања цевовода па је потребно
омогућити алтернативни начин снабдевања водом.
Рана најава
Сходно добијеном упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода потребно је предузети
све неопходне активности у спровођењу превентивних и оперативних мера на заштити људи,
културних и материјалних добара, критичне путне, електро-енергетске и ПТТ инфраструктуре.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Непосредно пре опасности‚
Републички хидрометеоролошки завод и метеоролошкa станицa Димитровград (налази се на
територији суседне општине Димитровград, удаљена од Пирота око двадесетак километара)
прикупљају информације на основу којих се издаје упозорење о очекиваној непогоди.
Штаб за ванредне ситуације града Пирота је одмах проследио упозорење свим јавним
предузећима и установама како би се одмах предузеле све превентивне и оперативне мере на
заштити и спасавању људи и материјалних добара. У сарадњи са надлежним инспекцијским и
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комуналним службама стављене су у приправност све службе и сви субјекти који су
оспособљени за реаговање у оваквим ситуацијама. Како не би дошло до стварања снежних
наноса, врло је битно благовремено регулисати зимско одржавање путева. Како поледица
изазива проблеме у саобраћају, те отежава безбедно управљање возилом, прибегава се употреби
ризле и соли и појачаној саобраћајној контроли.
Утицај
У случају снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа очекују се следеће последице по
штићене вредности: осам погинулих лица од последица хипотермије, шест несталих лица, лакше
повређених до 35, тешко повређених до 10. Повреде се могу јавити у виду прелома екстремитета
и промрзлина на кожи за до 25 лица за које је неопходно обезбедити болничко лечење. Осам
лица је преминуло од последица хипотермије. Током поледице и мећаве знатно су учесталији
убоји, уганућа или преломи екстремитета услед падова или судара у саобраћају. У случају
завејавања постоји опасност од хипотермије. Посебно рањива категорија су немоћна и стара
лица која су завејана и до којих није могуће брзо доћи у случају потребе пружања здравствене
помоћи. Због постојања лакших и тежих повреда услед поледице (ломови костију код људи),
неопходно је коришћење лекова и материјалних здравствених средстава. Број становништва које
треба евакуисати и привремено збринути је 260, док је укупан број угроженог становништва око
2.200.
Куће у планинском делу Града су углавном старе те, услед дотрајалости кровне конструкције и
тежине снежног покривача, долази до мањих оштећења на око 85 кућа, помоћних објеката и
установа од јавног друштвеног значаја (Црква Светог Ђорђа у селу Славиња и Манастир
Планиница са црквом Светог Николе у Планиници), услед великих снежних мећава, као и
инфраструктурних објеката битних за нормално и редовно обављање делатности, са одређеним
материјалним трошковима обнове. Од критичне инфраструктуре највише су угрожени
електрични, телефонски и други жични водови, као и објекти у склопу електричне мреже (квар
трафостанице и електричних стубова). Снежне мећаве и наноси угрожавају систем
електроенергетску и ПТТ инфраструктуру што за последицу има прекид у испоруци електричне
енергије и ПТТ сигнала у старопланинским селима Брлог, Дојкинци, Јеловица, Рсовци, Височка
Ржана, Славиња и Росомач на период од 7 дана. Хладни талас повећава потрошњу електричне
енергије те сваким даном долази до оптерећења електроенергетског система што изазива
хаварије и кварове на инфраструктури широм Града.
У сâмом граду поледица практично онемогућава кретање. Доста су нарушени услови за
нормалан живот грађана и обављање свакодневних послова. Због тога се ангажују екип ЈП
„Комуналац“ које раде на рашчишћавању тротоара и пешачких зона како би омогућили кретање
пешака. Услед вишедневних температура испод нуле долази до пуцања водоводних цеви па део
Града који се снабдева водом из водозахвата Крупац остаје без пијаће воде у периоду од 7 дана
и потребно је обезбедити алтернативно снабдевање становништва пијаћом водом.
Услед влажности терена на савременијим коловозима долази до поледице што успорава
саобраћај и угрожава безбедност путника. Због таквих појава, саобраћај на овим путним
правцима је у чешћем прекиду. Путеви су оптрећени привременим препрекама, уз мања
оштећења саобраћајне сигнализације. Због тога је потребно појачати превентивну контролу
саобраћаја у знатно отежаним условима за одвијање саобраћаја. Такви саобраћајни услови
отежавају промет и снабдевање основним животним намирницама. Прекид у снабдевању може
трајати до 14 дана, а најугроженији путни правци су пут за Височку Ржану, Славињу и даље
према Димитровграду, пут Височка Ржана – Врело – Јеловица – Широке Луке, пут Врело – Брлог
– Дојкинци, путеви који воде до села Росомач и Рсовци, регионални пут према Сукову, Горњој
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Држини и сњлу Власи (пут за Звоначку бању и Бабушницу), пут Темска – Темац – Топли До,
путеви који воде до Завојског језера и даље до Паклештице, Гостуше и Беле, локални путеви за
Камик, Присјан; Церев Дел, Беровицу, Држину, Војнеговац, Петровац, Пасјач и Сињу Главу.
Најкритичније је на локалним путевима на Старој планини где снежни наноси достижу висину
преко 1 m и где путари, приликом чишћења, немају где да склоне снег. Због тога долази до
одсечености села Дојкинци, Брлог и Јеловица у периоду од 7 дана. Штетне последице по
саобраћајну инфраструктуру се испољавају у виду оштећења саобраћајне сигнализације,
отежане проходности саобраћајница са повољним условима за настанак саобраћајних удеса
(клизавост коловоза, велики наноси, ледена киша, слаба видљивост). Због тога је потребно
појачати превентивну контролу саобраћаја у знатно отежаним условима за одвијање саобраћаја.
Такви саобраћајни услови отежавају промет и снабдевање основним животним намирницама у
периоду до 7 дана. Ангажују се комуналне службе које раде на рашчишћавању наведених путева
али и на рашчишћавању и одржавању свих путева на територији Града бацањем ризле и соли уз
коришћење механизације намењене за чишћење коловоза (чистачи, камиони). Ангажују се и
хитне службе за пружање прве помоћи у случају повреда, као и снабдевање угрожених подручја
неопходним намирницама.
Одређене последице трпи и мањи део животињског фонда. Њихово страдање може настати као
последица смрзавања. Угроженост сточног фонда процењује се на 450 грла крупне стоке, 1.500
комада пернате живине и неколико десетина кошница пчела.
Генерисање других опасности
Висина снежног покривача представља опасност са аспекта приступа насељеним местима на
брдско-планинским пределима и саобраћајној инфраструктури. Опасност која не може бити
генерисана снежним појавама, али може да буде повезана са њима су и олујни ветрови (при чему
треба имати на уму да олујни ветрови изазивају мећаве, а не обратно). Такође, нагло топљење
велике количине снега може да доведе до повећања водостаја река и подземних вода што може
да изазове појаву поплава, загађење воде за пиће, а може доћи и до клизања терена и појаве
одрона у усецима. Наведене опасности долазе знатно касније што даје довољно времена за
припрему и предузимање неопходних мера како би се последице свеле на минимум.
Референтни инциденти
На основу података и извештаја, долази се до закључка да је свака трећа зима са интензивним
снежним мећавама, наносима, поледицом и хладним таласом и да су најугроженија следећа
насеља: Држина, Петровац, Војнеговац, Срећковац, Планиница, Присјан, Камик, Беровица,
Пасјач, Сиња Глава, Власи, Церев Дел , Мирковци, Топли До, Засковци, Рсовци, Височка Ржана,
Брлог, Дојкинци, Јеловица, Славиња, Росомач, Нишор, Добри До, Паклештица, Бела, Гостуша,
Велика Лукања, Копривштица и Покревеник. Заједничко за сва наведена насеља је да се она
налазе у планинским деловима Града. На подручју Пирота зиме са пуно падавина и наноса и
изузетно ниским температурама су се дешавале 2012. године, 2014. године. 2015. и 2016. године.
Информисање јавности
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта РХМЗ-а и
јавних гласила. За време трајања ванредне ситуације, Градски штаб за ванредне ситуације
координише рад са јавним предузећима и установама опремљеним за заштиту и спасавање људи
и материјалних добара. Штаб, такође, информише становништво о предузетим мерама и у тој
активности велику улогу имају средства јавног информисања. На територији Града, то су
следећи медији: ТВ Пирот, Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво
телевизије Белами.
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Будуће информације
Ради успешног одговора на насталу опасност неопходна је:
−

−
−
−

Благовремена припрема свих расположивих капацитета за реаговање у ванредној
ситуацији (грађевинска оператива, капацитети за превоз, збрињавање и здравствену
заштиту, пружање социјалне и хуманитарне помоћи) у зимским условима;
Планскa и координиранa активност свих субјеката заштите и спасавања ради брзог и
ефикасног реаговања;
Активна улога повереника у месним заједницама ради утврђивања приоритета у
реаговању субјеката заштите и спасавања;
Благовремена информисаност становништва о свим предузетим мерама и активностима
на заштити становништва на угроженом подручју.

Да би потрошња електричне енергије била мања, неопходно је унапредити постојеће и изградити
нове, енергетски ефикасне, објекте и едуковати становништво о рационалној потрошњи,
односно систему мера које знатно смањују трошкове домаћинства.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 73.
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Табела 73: Штићене вредности

Штићене вредности

Критеријуми

У случају снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа
очекују се следеће последице по штићене вредности: осам погинулих
лица од последица хипотермије, шест несталих лица, лакше
повређених до 35, тешко повређених до 10. Повреде се могу јавити у
Живот и здравље
виду прелома екстремитета и промрзлина на кожи за до 25 лица за
људи
које је неопходно обезбедити болничко лечење. Осам лица је
преминуло од последица хипотермије. Број становништва које треба
евакуисати и привремено збринути је 260, док је укупан број
становништва које је захваћено опасношћу је око 2.200.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
259.200.000 динара односно 15,39% буџета:
- Оштећење и санација кућа и помоћних објеката 65.680.000
динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 3.190.000
динара.
- Трошкови
евакуације
и
збрињавања
угроженог
становништва 7.600.000 динара.
- Трошкови снабдевања становништва основним намирницама
и лековима 3.180.000 динара.
Економија/екологија
- Трошкови комуналних служби 29.800.000 динара.
- Трошкови услед прекида функционисања саобраћаја
35.850.000 динара.
- Трошкови услед прекида снабдевања електричном енергијом
28.900.000 динара.
- Трошкови услед прекида испоруке ПТТ сигнала 25.400.000
динара.
- Трошкови услед прекида у снабдевању водом за пиће
20.200.000 динара.
- Штета по сточни фонд 39.400.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 92.750.000 динара
што представља око 5,5% буџета:
- Оштећење саобраћајне инфраструктуре 28.100.000 динара.
- Оштећење електроенергетске мреже 22.300.000 динара.
- Оштећење ПТТ инфраструктуре 18.100.000 динара
- Оштећење водоводне инфраструктуре 24.250.000 динара.
Друштвена
стабилност
Штета по објекте од јавног друштвеног значаја износи 53.800.000
динара, односно око 3,19% буџета:
- Оштећење и санација Цркве Светог Ђорђа у Славињи
24.400.000 динара.
- Оштећење и санација Манастира Планиница са црквом
Светог Николе у Планиници 29.400.000 динара.
Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа на пoдручjу града
Пирота je у интервалу један догађај у 1 до 2 године.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 74: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано

X

Табела 75: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500
X

Табела 76: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета
X

Табела 77: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
X
5
Катастрофална
>10% буџета

Табела 78: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
X
5
Катастрофална
>5% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

1

5

1

2

3

4

5

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Минимална

2

Велика

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по
друштвену стабилност

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Последице

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 79: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа ВЕОМА ВИСОК, што значи да је ризик
НЕПРИХВАТЉИВ.
Третман ризика
Третманом ризика односно предузимањем разноврсних планских мера, редукује се ниво ризика
од снежних мећава, наноса, поледица и хладног таласа на прихватљив ниво. Ради смањивања
нивоа ризика од дејства негативних последица идентификоване потенцијалне опасности или
комбинација опасности, предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 80.
и 81. приказане су предложене превентивне и реактивне мере.
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Област

Стратегије,
нормативно
уређење, планови

Систем за рану
најаву

Табела 80: Превентивне мере
Снежне мећаве, наноси, поледице и хладни талас
Носилац
Време
Сарадници у реализацији
Мера
активности
реализације
активности
Годину дана
Градски штаб за ванредне
Израдити анализу утицаја екстремних
од дана
ситуације, Одељење Градске
Скупштина Града
временских прилика.
израде
управе задужено за ванредне
Процене
ситуације и ЈП „Комуналац“.
Годину дана
Градски штаб за ванредне
Направити План одржавања градских
од дана
ситуације, Одељење Градске
Скупштина Града
путева и улица
израде
управе задужено за ванредне
Процене
ситуације и ЈП „Комуналац“.
Свакодневно праћење прогнозе и
планирање зимског одржавања путева.

ЈП „Комуналац“;
РХМЗ

Континуирано

Обавештавање становништва о
екстремним временским приликама.

Градска управа

Континуирано

Градска управа

Перманентно
одржавање и
набавка по
утврђеним
потребама

Организација зимске службе и
правовремено обезбеђивање средстава,
механизације, опреме и материјала за
посипање путева и чишћење снега.
Просторно
планирање и
легализација
објеката

Утврђивање критичних места и
организација осматрања критичних
места.

Градска управа

Обележавање саобраћајних деоница о
опасностима на путу (клизавост, наноси
итд.).

Градска управа

Постављање снегобрана на местима
стварања снежних наноса.

Градска управа

Годину дана
од дана
израде
Процене
Годину дана
од дана
израде
Процене
Годину дана
од дана
израде
Процене

Метеоролошке и
хидролошке станице
РХМЗ, радио, телевизија,
новине
Одељење Градске управе
задужено за ванредне
ситуације; ЈП „Комуналац“ и
друга правна лица од
посебног значаја за заштиту
и спасавање
ЈП „Комуналац“ и друге
надлежне инспекцијске
службе
ЈП „Комуналац“ и друге
надлежне инспекцијске
службе
ЈП „Комуналац“ и друге
надлежне инспекцијске
службе

Време и начин
извештавања
/

/
Извештај о временским
приликама и стању на
путевима
/
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
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Област

Стање спремности
капацитета за
реаговање

Спремност капацитета
ватрогасноспасилачких јединица
Спремност капацитета
јединица цивилне
заштите
Одржавање и
организација вежби за
реаговање у случају
појаве екстремних
временских прилика

Базе података и подлога
за потребе планирања
цивилне заштите

Мера

Табела 81: Реактивне мере
Снежне мећаве, наноси, поледице и хладни талас
Носилац
Време
активности
реализације

Сарадници у реализацији
активности

Време и начин
извештавања
Редовно
извештавање о
раду
Ситуационог
центра путем
извештаја
Закључак штаба
за ванредне
ситуације о
формирању СОТ

Градска управа

Годину дана
од дана
израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације

Обезбеђивање материјалне и техничке
опремљености ватрогасно-спасилачких
јединица за рад у зимским условима и
обученост за деловање у зимским
условима (спасавање из снежних
наноса).

Градска управа

Непосредно
након појаве
опасности

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације,
Градски штаб за ванредне
ситуације

Извештај о
стању
спремности
капацитета за
реаговање

Формирати јединице цивилне заштите
опште намене јачине једне чете.

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације

Закључак штаба
о формирању
јединице

Едукација становништва за реаговање
у случају појаве снежних мећава,
наноса, поледица и хладног таласа.

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Годину дана
од дана
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације

/

Одмах након
израде
Процене

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске
послове

/

Одмах након
израде
Процене

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске
послове

/

Формирати Ситуациони центар града
Пирота

Формирати Стручно-оперативни тим
(СОТ) за екстремне временске појаве.

Израдити базу података са списком
објеката који могу бити угрожени у
случају појаве снежних мећава, наноса,
поледица и хладног таласа.
Приказ подручја са највећим степеном
могућности јављања екстремних
временских прилика и вођење
статистичких евиденција о насталим
опасностима.

Одељење
Градске управе
задужено за
ванредне
ситуације
Одељење
Градске управе
задужено за
ванредне
ситуације
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Способност субјеката од
посебног значаја за
заштиту и спасавање

Оспособљавање становништва, јавних
предузећа и привредних друштава за
реаговање у случају појаве снежних
мећава, наноса, поледица и хладног
таласа.
Праћење стања и обавештавање од
стране метеоролошких станица.

Стање мобилности веза
Планирање алтернативних праваца
услед одсечености подручја под
снежним наносима.

Одељење
Градске управе
задужено за
ванредне
ситуације
Одељење
Градске управе
задужено за
ванредне
ситуације
ЈП „Комуналац“

Годину дана
од дана
израде
Процене

Надлежна подручна јединица
Сектора за ванредне ситуације

Перманентно

Метеоролошке и хидролошке
станице

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације

Сачинити
извештај о
извршеном
оспособљавању
Извештај о
временским
приликама и
стању на
водотоковима
Сачинити
извештај о
предузетим
активностима
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Карактеристике потенцијалне опасности од снежних мећава, наноса, поледице и хладног таласа

Р. бр.

Субјекат: град Пирот

1
1.

Карактеристика потенцијалне опасности
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почетно
стање

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Завршно
стање

3
Време идентификације
Субјекат, организација/
организациони део
Макролокација
Микролокација
Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по
штићене вредности
Постојеће мере заштите
Време изложености опасности
Ниво ризика
Погођене штићене вредности
Последице по штићене
вредности
Предузете мере
Ефекат предузетих мера
Интеракција са другим
опасностима

Потенцијална опасност
СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ, ПОЛЕДИЦЕ И
ХЛАДНИ ТАЛАС
Генерисање других опасности
4

Примедба
5
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4 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА,
ЕКСПЛОЗИЈА И ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
Пожар је процес неконтролисаног сагоревања (ширење ватре) којим се угрожавају живот и
здравље људи, материјална добра и животна средина. Пожар се развија под различитим
условима. Могу бити изазвани и природним катастрофама (земљотресом, клизиштем, сушом),
али најчешћи узрок настанка пожара је људски фактор, изазван непажњом или нехатом човека.
Основни услови који су потребни за настанак пожара су: горива материја, кисеоник и извор
топлотне енергије. У литератури су ови услови познати као ,,пожарни троугао“.
Пожари су често праћени експлозијом, при чему се топлота ослобађа великом брзином. Под
појмом експлозије подразумева се нагла реакција оксидације или разлагања која производи
повећање температуре или притиска, или и једно и друго истовремено. Да би дошло до
експлозије, потребно је споља довести енергију активирања. Том приликом, развија се велика
количина топлоте која се преноси на суседне материје, чиме се проширује пожар. Материје које
могу произвести експлозију, сврстане су у следеће групе: експлозиви и пиротехнички
материјали, паре лако запаљивих течности и гасова, прашине метала и органске прашине.
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018 - др. закони) уређен је систем заштите од пожара (у даљем тексту: Заштита од пожара),
а такође су дефинисана права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа
јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица,
организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја
за систем заштите од пожара. Одредбе овог Закона се примењују и на заштиту од експлозија.

4.1 Списак објеката I и II категорије угрожених од пожара
У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно
функционисање и спровођење заштите од пожара, Министарство унутрашњих послова врши
категоризацију објеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара у зависности од
технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи,
прерађује или складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и
величине објекта, као и врсте биљног покривача.
Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије:
1) Са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености од пожара;
2) Са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености од пожара;
3) Са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од пожара.
Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара, по закону, су обавезни да донесу
План заштите од пожара.
Привредно друштво, односно друго правно или физичко лице које је власник или корисник
пословних објеката, индустријских објеката, објеката јавне намене и слободностојећих гаража,
а који нису у обавези да имају План заштите од пожара, као и објеката у трећој категорији
угрожености од пожара, и стамбене зграде, доносе Правила заштите од пожара.
Најосетљивији објекти на пожаре су:
−
−

Објекти у којима се складишти и третира опасан отпад;
Објекти који су ,,Севесо“ постројења;
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−
−

Објекти за које је захтевана Студија о процени утицаја на животну средину;
Стамбени објекти у којима нема хидрантне oпреме, недостају ватрогасни апарати,
противпожарне степенице немају своју функцију (претворене у оставе), а у подрумским
просторијама се налазе велике количине запаљивог материјала.

Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник
објекта или земљишта са високим ризиком од избијања пожара разврстава се у прву категорију
угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера заштите од
пожара, обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем
ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.
Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник
објекта или земљишта са повећаним ризиком од избијања пожара разврстава се у другу
категорију угрожености од пожара и обавезно је да организује спровођење превентивних мера
заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем стручно оспособљених лица за
спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.
Категоризација објеката према степену угрожености од пожара за територију града Пирота није
завршена и због тога не постоји списак објеката I и II категорије који су угрожени од пожара.

Објекти од посебног значаја
Пожари у објектима где се окупља већи број лица су карактеристични по томе што их, осим
велике материјалне штете, прати велики број психотрауматизованих, повређених и затрованих
особа. Овој врсти пожара посебно су изложени објекти у којима се окупља велики број људи као
што су локалне институције, објекти примарне здравствене заштите, апотекарске установе,
објекти у оквиру јавне својине, образовне институције, стамбени објекти колективн градње,
хотели, веће трговине и др.
На територији града Пирота се као објекти од посебног значаја могу се издвојити и локалне
институције:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Градска управа града Пирота, у улици Српских Владара 82
Центар за социјални рад, у улици Српских владара 126a;
Туристичка организација „Пирот“, у улици Српских Владара 77;
Народна Библиотека Пирот, у улици Бранка Радичевића 10;
Историјски Архив „Пирот“, у улици Српских Владара 130;
Галерија „Чедомир Крстић“, у улици Српских Владара бб;
Апотекарска установа „Пирот“, у улици Српских Владара бб;
Дом културе „ Пирот“, у улици Српских Владара 77;
Народно позориште „ Пирот“, Бранка Радичевића 1;
Музеј Понишавља Пирот, у улици Николе Пашића 49;
Спортски центар „Пирот“, у улици Таковска 24..
Полицијска управа Пирот, у улици Јеврејска 17;
Ватрогасно-спасилачко чета Пирот, у улици Краљевића Марка;
Црвеног крста Пирот, у улици Јеврејска 2;
Дом здравља Пирот, у улици Савез Бораца бб;
Основни суд Пирот, у улици Српских Владара 124.

Носилац примарне здравствене заштите у Пироту је Дом здравља који у свом саставу има
следеће организационе јединице: општа медицина (2 градске јединице и 7 здравствених
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амбуланти у селима), стоматолошка заштита, медицина рада, служба педијатрије (предшколски
и школски диспанзер), АТД диспанзер, диспанзер за жене, онколошки диспанзер, хитна служба,
служба кућне неге, и патронажна служба.
Фармацеутска здравствена делатност се обавља у апотекама као самосталним здравственим
установама. У вези са тим, на простору Града је постоји апотекарска установа (Апотека Пирот)
која има своје експозитуре на седам различитих локација на територији града:
−
−
−
−
−
−
−

Апотека ,,Карло Скацел“ у Драгошевој улици број 18 у Пироту;
Апотека ,,Липа“ у улици Српских владара бб у Пироту;
Апотека ,,7. јули“ у улици Војводе Момчила бб (хол болнице Пирот) у Пироту;
Апотека ,,Здравље“ у улици Трг Републике број 116 у Пироту;
Апотека ,,Нана“ у улици Николе Пашића број 114 у Пироту;
Апотека ,,Хигија“ у Балканској улици број 16 у Пироту;
Апотека ,,Пазар“ у улици Лава Толстоја број 16 у Пироту.

Значајни објекти у оквиру јавне својине су:
−
−
−
−
−
−
−

ЈП ,,Комуналац“, Војводе Мишића бб;
ЈП ,,Водовод и канализација“, Војводе Мишића бб;
ЈКП ,,Градска топлана“, Српских владара 77;
ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, Српских Владара 77;
АД „Дом спортова у ликвидацији“;
„Радио Пирот“ (у ликвидацији), Трг пиротских Ослободилаца 30;
ЈКП „Регионална депонија Пирот“, Мунтина Падина бб.

Образовне институције
На територији Града налази се једна високошколска установа – Висока школа струковних
студија за образовање васпитача у улициЋирила и Методија број 29.
Основне школе које се налазе на територији Града су:
−
−
−
−
−
−

ОШ „Вук Караџић“, Српских Владара 111;
ОШ “Осми септембар“, Данила Киша 21;
ОШ "Свети Сава“, Саве Немањића 2;
ОШ „Душан Радовић“, Занатлијска;
Школа за основно и средње образовање Младост Пирот (специјална школа), Косте
Абрашевића 38;
ОШ За музичко образовање „Др Драгутин Гостушки“, Вука Караџића 1.

Средње школе које се налазе на територији Града су следеће:
−
−
−
−
−

Гимназија Пирот, Српских Владара 128;
Економска школа Пирот, Таковска 24;
Техничка школа Пирот, Таковска 22;
Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“, Николе Пашића 173;
Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29.

Стамбени објекти колективне градње
Под стамбеним објектима као могућим местима јављања пожара подразумевају се
туристички објекти и објекти за становање, укључујући и домаћинства. С обзиром да се у
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оквиру домаћинстава користи угаљ, дрво и пелет као енергија за грејање простора, у оквиру
њих могу настати пожари услед неадекватног поступања. Избијање пожара у стамбеним
објектима колективне градње може настати и услед оштећења и дотрајалости електричне
инсталације или услед непажње и немара од стране човека. У датим објектима услед
настанка пожара постоји велика угроженост људства и материјалних добара. У насељима се
јављају пожари на стамбеним и помоћним објектима, али и на стајама и слагалиштима сточне
хране. Ова врста пожара је могућа током читаве године, како у граду тако и у сеоским месним
заједницама, а најчешћи узроци могу бити:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Људска непажња или намера;
Неисправност електроуређаја;
Неисправност електроинсталација до стамбених објеката и у стамбеним објектима;
Нестручно – лаичко постављање и развођење електроинсталација до помоћних
објеката и стаја и унутар помоћних објеката и стаја;
Неправилно руковање грејним телима и отвореним пламеном;
Неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих, па и експлозивних материјала у
близини грејних тела и отвореног пламена;
Неопрезно руковање алатима који варниче;
Нестручно извођење радова: сечења, заваривања и лемљења;
Неправилно изграђени и неисправни димњаци;
Складиштење зимске сточне хране (сено, слама) у близини стамбених објеката,
односно димњака, или складиштење на таванима;
Самоупала ускладиштене влажне сточне хране (најчешће сена) и огревног
материјала (влажног угља).

Пожари на објектима у насељима која имају густу изграђеност, где су објекти међусобно
близу, могу настати услед преношења пожара са једног објекта на суседне објекте. Посебна
врста опасности од пожара по стамбене и друге објекте у насељеним местима прети од
објеката који користе или складиште лако испарљиве, запаљиве и експлозивне материјал
(бензинске пумпе). Посебно су угрожени густо настањени стамбени комплекси као што су
насеље „Сењак“, „Чешаљ“, „7. јули“, „Тигрово насеље“ и „Ново тигрово насеље“. Поред њих
рањиви су и хотели, мотели и други објекти са смештајним капацатитетима на територији
града („Ана лукс“, „Гали“, „Синком“ и други).

4.2 Списак субјеката у којима постоји опасност од пожара и
експлозија
Сви субјекти различитих привредних активности су потенцијална места настанка пожара и
експлозија услед обављања делатности. Самим тим је неопходно предузети одређене мере и
поступке који се односе на заштиту од пожара, ублажавања последица и њиховог отклањања. У
зависности којој категорији угрожености од пожара припадају неопходно је да израде План или
Правилник заштите од пожара у складу са законом.
Од 2013. до 2017. године на територији града Пирота регистровано је 1.273 пожара. Од тог броја,
преко 50% (675) чине пожари на отвореном простору, 518 пожари на грађевинским објектима, а
80 пожари настали на саобраћајном средству. Појединачно, највећи број интервенција је
забележен на отвореном простору гашењем ниског растиња, на другом месту су интервенције
на димањацима у домаћинствима, а на трећем стамбене зграде.
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Са аспекта тежине последица по живот и здравље људи и причињење материјалне штете посебно
се издвајају следећа подручја:
−

−
−

подручје умерене угрожености – чине га делови територије у којима преовладава ниско
растиње и пољопривредно земљиште које се редовно користи, мање изоловане површине
шума, индивидуална стабла и дивље депоније отпада;
подручје повећане угрожености – чине га делови територије који су прекривени
четинарима, насељена места са малом густином насељености и малим бројем становника
подручје високог степена угрожености – обухвата урбани, густо насељени део
територије Града. Ту, поред градског насеља, спадају и друга насеља са бројем
становника већим од 650, пољопривредне површине које нису обрађиване дуги низ
година и на којима је дошло до сушења и таложења веће количине траве и ниског
растиња и велике површине под шумом.

Анализом расположивих података стиче се утисак да је број пожара у Пироту константан, да су
варијације из године у годину веома мале и да се број пожара креће од 200 до 300 годишње.
Такође, приметно је да је број пожара у привреди релативно мали и да су најчешћи узроци
избијања пожара у области привредних делатности техничко-технолошке природе и они су
могући током читаве године. Код правних субјеката где су запослени радници обучени у области
заштите од пожара ова врста пожара се најчешће завршава на нивоу тзв. почетних пожара.

4.3 Шумски комплекси
Шумски пожари представљају стихијско и неконтролисано ширење ватре у природној околини.
Величина опожарене површине и јачина пожара зависе од типа вегетације који је угрожен
ватром. Карактеристика шумских пожара је веома брзо ширење и нагле промене правца под
утицајем временских прилика. Према узроцима настанка деле се на пожаре антропогеног и
природног порекла. Готово 90% свих пожара у природи је настало као последица људске
активности, док су муње главни природни узрочник.
Шумама у пиротском крају газдује Шумско газдинство Пирот које у својој структури има три
организационе јединице: Шумска управа Пирот, Шумска управа Бабушница и РЈ ПП Стара
Планина. Укупна површина која је под шумама, према подацима ЈП „Србијашуме“, износи
41.756 ha од чега је 27.701,94 ha у државном, а 14.054,06 ha у приватном власништву. У Табели
82. приказане су површине свих газдинских јединица које су у државном власништву.
Табела 82: Основе газдовања државним шумама
Назив газдинске јединице

Површина

Нишава
Стара Планина II – Топли До
Стара Планина II – Арбиње
Стара Планина I – Широке Луке
Стара Планина I – Прелесје-део
Видлич – део
Завој
Белава
Влашка планина
Гребен – део

5.181,97
4.771,23
2.061,63
3.324,15
693,41
1.070,9
4.077,55
2.183,34
4.321,58
16,18

Укупно

27.701,94
Извор: ЈП „Србијашуме“
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Пожари на отвореном захватају шуме, жита, ускладиштену сточну храну и друге материјале на
отвореном простору и наносе велике материјалне штете примарног и секундарног карактера.
Код сеоских домаћинстава која складиште сточну храну (сено, слама, кукурузовина) у кругу
дворишта могући су пожари на отвореном простору у зимском периоду. Узроци ових пожара
могу бити различити (варнице из оближњег димњака, самозапаљење, неопрезно руковање
ватром, намерна паљевина и др) и по правилу изазивају велику материјалну штету. Међутим,
ови пожари се лако преносе на стамбене и помоћне објекте околних домаћинстава, па тако
последице могу бити веома обимне, што најчешће зависи од степена изграђености –
искоришћености грађевинског земљишта, густине насељености, проходности противпожарних
путева и др.
Шумски пожари су постали учестала појава и могући су на читавом пошумљеном подручју
територије Града, посебно део на Старој планини, и то нарочито у летњем периоду. Узроци ових
пожара могу бити различити:
−
−
−
−
−

Елементарна непогода (удар муње или грома);
Услед кидања електропроводника на електромрежи која води преко пошумљених
терена;
Услед људске непажње (паљење корова и ситног растиња, остављање неугашене ватре и
сл);
Ложење ватре у шуми или поред шуме;
Намерна паљевина.

Површине захваћене пожаром могу бити различите, што зависи од рељефа, густине и врсте
шуме, метеоролошке ситуације и др. Ови пожари наносе велику економску штету и најчешће
доводе до појаве ерозивног земљишта. Код појаве шумских пожара на планинама у пиротском
крају посебан проблем у гашењу представљају неприступачни терени.
У јесењем и пролећном периоду у сеоским атарима, на обронцима брда, долази до паљења
закоровљених површина ради пољопривредне обраде, при чему долази до пожара жбунастог и
ниског растиња, који у начелу не изазивају велике штете, али се због интензитета и појаве ветра
често преносе и на пошумљене пределе и изазивају велике економске штете. Отежавајуће
околности у гашењу ових пожара би биле следеће:
−
−
−
−
−

Непроходне путне комуникације према могућим локацијама пожара;
Релативно велика удаљеност локација за водоснабдевање у току гашења пожара;
Релативно слаба насељеност подручја на коме су могући шумски пожари;
Неповољна старосна структура становништва у насељима која су релативно близу
локацијама где су могући шумски пожари;
Појава кошаве у време пожара.

Врсте шумских пожара који су настајали и који могу настати у будућности на територији града
Пирота су:
−
−

−

Подземни пожар или пожар тла настаје кад се запали лишће у тлу или подземне наслаге
тресета. Таква ватра полако напредује и тиња. Чини најмање штете и најлакше се гаси.
Приземни пожар настаје када се запале покров тла, хумус, лишће, иглице, маховина, сува
трава, суво дрво, пањеви. То је најчешћи облик шумских пожара, брзо се шири, има
обиље пламена и топлоте.
Овршни пожар или пожар крошања развија се из приземног пожара, ако захвати гране
стабала младих састојина. Може бити летећи пожар крошања или приземни пожар.
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−

Настаје у сушно доба године. Најчешће горе иглице. Да би се могао ширити, потребан је
приземни пожар и ветар. Најопаснији је и најтеже се сузбија. Вртлози ветра могу га
пренети и више десетака метара даље, остављајући понекад иза себе и веће неизгореле
површине.
Пожар појединачних стабала који настаје од удара муње.

Пољски пожари
Ова врста пожара се јавља у летњем периоду, за време жетве, на површинама под житарицама
и, по правилу, изазива велику материјалну штету. Карактерише их веома јак интензитет, тако да
су интервенције најчешће закаснеле. Овом врстом пожара угрожени су пољопривредни атари
свих насеља на територији Града, а узрок избијања ове врсте пожара може бити:
−
−
−
−

Технички разлози везани за употребу пољопривредне механизације;
Елементарна непогода са појавом грома;
Из техничких разлога, због кидања и пада електропроводника или електричног стуба;
Људски фактор, при чему се најчешће јавља недовољно противпожарно обезбеђење у
току комбајнирања.

Ову врсту пожара, због захваћености већих комплекса ватром, прати тзв. пожарна олуја – појава
при којој се, услед интензивног горења (сагоревања кисеоника), према зони ватре крећу
ваздушне масе, што постепено прелази у ветар, потом и у олују, која још више разбуктава ватру
и шири пожаром захваћену површину.

Пожар депоније
Пожар на депонији је посебна врста пожара где због великих количина сабијеног отпадног
материјала органског и неорганског порекла и услед великих количина влаге у унутрашњости
депоније долази до стварања „џепова“ метана који се у контакту са кисеоником и пламеном пали
– експлодира. Међутим, истовремено је могуће да, услед сабијености и влажности, долази до
тзв. самоупале нагомиланог материјала, што може да доведе до мањих или већих експлозија
метана и паљења читаве депоније, а потом и до преношења пожара на околину.
Треба имати у виду да поред градске депоније, постоји низ дивљих депонија на којима се налазе
различите врсте гориве материје. До паљења депоније, експлозије гасова и преношења пожара
на околину може доћи и услед ненамерне или намерне паљевине, или због ложења ватре (или
паљења корова и ниског растиња) у близини депоније. Пожар на депонији за последицу има
загађивање околине димом на правцу струјања ваздушних маса, али се услед појаве ветра може
пренети и на ширу околину.
У Табели 83. приказан је број пожара по годинама, а у Табели 84. број забележених пожара по
категоријама на територији града Пирота.
Табела 83: Статистички преглед пожара по годинама на територији град Пирота

Број пожара
Година
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Отворен
простор
135
118
130
112
180

Грађевински
објекат
115
108
105
82
108

Саобраћајно
средство
14
12
16
24
14

Укупно
264
238
251
218
302
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Табела 84: Евидентрани пожари на територији Града од 01.01.2009. до 30.06.2018. године
Број
Број
Број
Отворени
Саобраћајно
Објекти
интервенциј
интервенциј
интервенциј
простор
средство
а
а
а
Стамбена
Листопадна
350
20
Теретни вагон
10
зграда
шума
Пољопривредна
зграда

70

Ниско
растиње

700

Аутобус

2

Здравствена
установа

4

Воћњак

20

Дизел
локомотива

5

Пословна
зграда

20

Депоније

100

Пољопривредне
машине

5

Барака, шупа

40

Четинарска
шума

20

Теретно
друмско возило

15

Гаража

3

Сортне
житарице

15

Путничко
возило

110

Просветна
установа

4

Виноград

10

Грађевинске
машине

3

Трговинска
радња

5

Контејнер

200

Путнички вагон

5

Магацин

4

Мешана
шума

40

Остали
грађевински
објекти

30

Ливада

70

Стамбенопословна зграда

10

Остали
отворени
простори

450

Димњак

500

Хотел, мотел

2

Угоститељски
објекат

15

4.4 Производња и складиштење експлозивних материја и материја
које могу да формирају експлозивну атмосферу
Под опасним материјама се подразумевају материје које имају врло токсична, оксидирајућа,
експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот и здравље
људи и животну средину. У ризична индустријска постројења сврставају се сва постројења у
којима се користе или складиште опасне материје (Законом прописане количине), код којих
може доћи до удеса већих размера. У већини случајева објекти су опремљени неопходном
опремом и та опрема се одржава у исправном и функционалом стању.
Већа концентрација опасних материја је присутна на бензинским пумпама на којима се oстварује
промет и складиштење нафте и нафтних деривата (Табела 85.). Поред наведених бензинских
пумпи, на територији Града се налази и складиште мазута у оквиру Градске топлане запремине
500 m3 са бетонском танкваном око њега која прима 100% запремине резервоара. Гориво се до
складишта довози ауто-цистернама из којих се, претоварним пумпама, транспортује у
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складишни резервоар и касније користи за потребе производње и дистрибуције топлотне
енергије.
Табела 85: Бензинске станице у Пироту
Назив БС

Адреса

Врста деривата
Р1
Р2

Лукоил Пирот 1

Лукоил Пирот 2

Војводе Момчила бб

Трг Републике бб

ЕКТО дизел
ЕВРО дизел
ЕВРО премијум
БМБ-95

60
50

Р4

ЕКТО плус

40

Р5

Ауто гас ТНГ

30

Р1

ЕВРО дизел
ЕВРО премијум
БМБ-95
Дизел гориво
гасно уље 0,1
ЕВРО дизел
ЕВРО премијум
БМБ-95
ЕВРО дизел
Дизел гориво
гасно уље 0,1
ЕВРО дизел
ЕБМБ-100
G-drive дизел
ЕВРО премијум
БМБ-95
Ауто гас ТНГ

20

Р3

Р2
Р3
Р1
Р2

НИС Пирот 2

Пољска Ржана

Р3
Р4

НИС Пирот 3

Николе Пашића бб

Максимална
запремина резервоара
(m3)

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

30

20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30

За продајна места течног нафтног гаса, постоји повећана опасност од експлозије услед цурења
који може да изазове паљење у случају контакта са извором паљења. ТНГ који цури приликом
паљења се шири и прелази нагло из течног у гасовито стање изазивајући експлозију.
Експлозије су чести узроци пожара и хаварија. Од експлозија су, поред бензинских станица,
посебно угрожени објекти где се складиште лако испарљиве, лако запаљиве и експлозивне
течности и гасови, као и објекти (силоси) за складиштење житарица због стварања велике
количине прашине која је у контакту са пламеном или варницом експлозивна. Исто тако
угрожене су и оне врсте транспорта (путни, железнички) који такве материје превозе или користе
као погонско гориво.
У Пироту је само „Tigar Tyres” регистрован као „Севесо“ постројење. Наведено привредно
друштво се налази у улици Николе Пашића бр. 213. у индустријској зони града. Поред њега, у
Пироту постоје три привредна друштва која опасне материје складиште или исте користе у
процесу производње, то су:
−
−
−

Тигар АД у улици Николе Пашића бр 213;
Биогор-Оил у селу Суково;
Евротон у улици Милутина Велимировића бб.
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Када су у питању производни објекти који располажу опасним материјама, с обзиром на то да
се налазе у близини насељених места, могуће су следеће последице по територију и
становништво:
−
−
−

Ширење пожара према отвореном простору као и ширење према оближњим стамбеним,
пословним или помоћним објектима;
Контаминација димом који може садржати опасне материје;
Појава одређеног броја лица угрожених тровањем продуктима пожара или испарења.

4.5 Идентификација локација са заосталим неексплодираним убојним
средствима (НУС)
У Табели 86. приказана су неексплодирана убојна средства на територији Пирота чије
уклањање, разминирање или уништавање врше специјализоване екипе Министарства
унутрашњих послова по дојави проналазача..
Град

Пирот

Табела 86: Подаци о НУС на територији Пирота
Датум
Локација
Количина
Порекло
проналаска
Место
НАТО
Авио бомба
1999.
„Циганче“
агресија
тежине 500
1
година
атар села
1999.
kg
Извор
године
Врста
НУС-а

Место
На терену
на дубини
од 25 m

4.6 Густинa нaсeљeнoсти
Према Попису становништва из 2011. године, број становника у Пироту је 57.928 У сâмом граду
живи 38.785 становника (око 67% од укупног броја ). У руралним деловим Града ситуација није
повољна јер у 71 селу, колико их има на територији Града, живи укупно 19.143 становника,
односно 33% од укупног броја становника.
Просечна густина насељености у Пироту износу 47 становника по km2. Тај број је, посматрајући
национални ниво, испод просека јер је просечна густина насељености у Републици Србији 81,3
ст/km2. Сâм Град има већу густину насељености, док рурални делови територије имају доста
мању густину од наведене.
Места која имају повећани ризик од појаве пожара, експлозија и пожара на отвореном су објекти
и места побројани у насловима 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 у овом поглављу 4. Потенцијалне опасности
од пожара, експлозија и пожара на отвореном, те се сходно томе не могу извући правилности у
погледу густине насељености јер се неки објекти налазе у сâмом градском насељу за које је
карактеристична већа густина насељености (објекти од посебног значаја, објекти у оквиру јавне
својине, образовне институције, стамбени објекти колективне градње, бензинске пумпе...), док
су шумски пожари и пожари на отвореном јављају на местима на којима је густина насељености
врло мала.

4.7 Угроженост заштићених културних и мaтeриjaлних дoбaрa
Oд посебног значаја за територију града Пирота су објекти који су наведени у општем делу овог
документа у поглављима 1.6 Материјална и културна добра и заштићена природна добра, 1.6.1
Заштићена културна добра на територији Града и 1.6.2 Верски објекти. Такође, од последица
пожара на отвореном могу бити угрожена и заштићена природна добра у поглављу 1.6.3
Заштићена природна добра.
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Поред ових, угрожени су и објекти од значаја за културу за град Пирот, образовне
институције, објекти у оквиру јавне својине, локалне институције и други објекти наведени
у тачкама 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 у поглављу 4. Потенцијалне опасности од пожара, експлозија и
пожара на отвореном.

4.8 Могућност генерисања других опасности
Истовремено уз пожар и експлозију могућа је опасност од техничко-технолошких удеса на
постројењима са лако запаљивим материјама, као и повреде и смртно страдање људи. Постоји
мoгућнoст изливaњa oпaсних мaтeриja, кao и мoгућнoст нaстaнкa тeхничкo-тeхнoлoшких удeсa
приликoм трaнспoртa oпaсних мaтeриja. Услед изливања опасних материја може доћи до
угрожавања свих медијума животне средине (вода, ваздух, земљиште), укључујући и штетне
последице по здравље људи и нарушавање флоре и фауне. Последице могу бити директног или
индиректног карактера, са тренутним или пост ефектима.

4.9 Могући развој догађаја (сценарио)
Пожари и експлозије, пожари на отвореном
Радна група:
−
−
−

Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима;
Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима;
Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима.

Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље људи,
материјална добра и животна средина. Као могући пратилац пожара могу се јавити експлозије,
које представљају процес наглог сагоревања као последица употребе запаљивих течности и
гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити експлозивну смешу, праћену
ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом температуре, као и наглог разарања
плашта посуда услед непланираног или неконтролисаног ширења флуида и разлетања делова
уређаја, технолошке опреме или објеката, којим се угрожавају живот и здравље људи и
материјална добра.

4.9.1 Највероватнији нежељени догађај
Појављивање
Пожар се појављује у северном делу територије града у близини границе са Бугарском. Више од
петнаест дана са високом температуром, одсуство падавина и велике количине суве материје су
услови који погодују стварању пожара.
Просторна димензија
Пожар настаје у близини границе са републиком Бугарском, на делу старе планине који се зове
Вражја глава источно од највишег врха Миџора и шири се према насељу Топли До. Површина
која је под ватром је око 800 ha.
Интензитет
Интензитет пожара условљен је временским условима, присутношћу и оптерећеношћу подручја
лако горивом материјом. На овом подручју доста сувог и компактног горивог материјала утиче
на брзо ширење пожара са отежаним могућностима локализације. Брзина и правац ветра утичу
на брже ширење пожара по површини услед већег прилива кисеоника, чиме се убрзава процес
горења. Ваздух се подиже и износи варнице, искре и запаљиве бакље које изазивају даље ширење
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пожара хотизонтално али и вертикално захватајући крошње дрвећа. Интензитет пожара се
повећава услед дејства топлог таласа у трајању од више дана, будући да је у овом периоду
шумска вегетација сува и подложна брзом паљењу. У најтоплијем делу дана, од 10 до 18h, сви
фактори значајни за развој пожара су у највећем интензитету. Након 18h, ветар се стишава,
ваздух се хлади, релативна влага се повећава, а гориви материјал влажи. У јутарњим часовима
(од 6 до 10h) пожар повећава свој интензитет горења, тињајућа ватра прелази у пламен и поново
напредује.
Време
Пожар настаје јула месеца 2019. године око 13 часова. Због неприступачности терена није
могуће утврдити узрок, али се претпоставља да је пожар настао природним путем и да су
климатски фактори, односно високе температуре и одсуство влаге, главни узроци пожара.
Ток
Услед вишедневних високих температура и присуства суве и лако гориве материје, пожар
захвата ниско растиње. Убрзо креће неконтролисано да се шири на југ у правцу струјања
ваздуха. У почетку је захваћено ниско растиње и наслаге сувог лишћа, а касније се шири на
високо растиње и захвата крошње дрвећа. Након што су приметили пожар мештани села Топли
До су одмах обавестили ватрогасно-спасилачку јединицу у Пироту која је одмах послала екипе
на лицу места. Због удаљености од Пирота и неприступачности терена ватрену стихију није
могуће одмах ставити под контролу и пожар ликвидирати па пожар наставља да се шири на југ
ка селу Топли До. Због неприступачности терена и интензивног ширења пожара у помоћ
пристижу ватрогасци из Јагодине па на гашењу учествује око 50 ватрогасаца. Екипе раде
паралелно, једне на гашењу пожара, а друге на спречавању ширења ка Топлом Долу.
Најкритичније је другог дана од дана извбијања пожара. Почетком трећег дана, пожар се
успешно локализује и у наредним данима се предузимају активности на његовом потпуном
гашењу.
Трајање
Ширење пожара и промена правца ветра отежава локализацију пожара. Гашење захтева
даноноћну активност ватрогасних јединица и становништва. Стабилизација опожареног
подручја траје 3-5 дана. Директне штете подразумевају губитак дрвне масе, трошкове гашења и
пошумљавања, нарушавање животињског фонда и шумске вегетације, али и негативне
последице по људство затечено на захваћеној површини и у оближњем насељу.
Рана најава
У летњим месецима када је повећана могућност јављања пожара становништво се обавештава
од стране надлежних органа у виду обавештења и упозорења о могућностима настанка
опасности од пожара. Противпожарне јединице добијају знак узбуне, а расположиво људство се
упућује на место пожара да га угаси и спречи даље ширење.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
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одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво и државни органи су делимично припремљени за долазећу опасност. У току
сезоне када је појачана опасности од пожара противпожарне јединице се стално налазе у пуној
мобилности, а њихово људство је спремно да се на дати знак узбуњивања што брже окупи,
пребаци на место пожара и отпочне са гашењем.
Утицај
Нa oснoву рeзултaтa дoбиjeних aнaлизoм критичнoсти и мoгућe штeтe, мoже сe oчeкивaти до 10
лакше повређених лица са опекотинама, услед интервенције гашења пожара, те је неопходна
употреба зравствених средстава. Пожари узрокују појаву страха и панике код људи. Угроженост
људских живота је извесна будући да се настали пожар шири у правцу насеља Топли До, па је
потребна евакуација око 50 лица. Последице пожара доводе до материјалних губитака у
отклањању и санацији пожара, као и обнове шумских комплекса.
Услед ширења пожара ка Топлом Долу угрожени су објекти за становање, складишта сточне
хране, штале. Неопходно је рашчишћавање локације захваћене пожаром, као и поновно
пошумљавање. Услед пожара угрожена је електроенергетска и телекомуникациона мрежа у
непосредној близини насеља Топли До па долази до прекида у снабдевању у трајању 2 до 3 дана.
Сагоревањем високог и ниског растиња умањује се шумски фонд и нарушава се живот
животињског света. Еколошке штете манифестују се дуги низ година након појаве пожара и оне
су непроцењиве: испољава се утицај на биолошку разноврсност, нестајање ретких, угрожених и
рањивих биљних и животињских врста, промена пејзажа, промена хемијских и физичких
својстава земљишта, промена климе и микроклиме.
Поред земљишта које је под листопадном и четинарском шумом, пожар је захватио и винограде,
воћњаке и ливаде. Штета на установама/грађевинама од јавног друштвеног значаја није
забележена.
Након локализације и успешног гашења пожара неопходно је и рашчишћавање локације
захваћене пожаром, као и поновно пошумљавање. Материјални трошкови се огледају кроз
ангажовање снага и средстава за спречавање ширења, гашење и отклањање последица пожара.
Генерисање других опасности
Пожари могу довести до појаве додатних опасности, како непосредних, тако и до опасности које
се могу испољити у будућности. Пре свега, долази до нарушавања животне средине,
аерозагађења и смањења видљивости услед ширења пожарне материје, угрожавања биљног и
животињског света, као и смањења квалитета земљишта. Пожари нарушавају шумски фонд што
допирноси већој нестабилности терена. Код људи се могу јавити опекотине са извесним
последицама по респираторни систем.
Референтни инциденти
Од 01.01.2009. до 30.06.2018. године на територији град Пирота евидентирано је око 3.000
пожара. Највећи број интервенција је забележено на отвореном простору, на другом месту су
стамбени, помоћни и друге врсте објекта, а најмање интервенција је забележено на саобраћајном
средству (Табеле 83. и 84. у поглављу 4.3 Шумски комплекси). На територији града Пирота
пожари су се дешавали 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 године.
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Информисање јавности
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем јавних гласила, преко којих
Управа за шуме упућује апеле да се не врши паљење ватре на отвореном простору и шумским
комплексима, односно да се грађани одговорно понашају и пријаве пожар надлежним службама
уколико га уоче. Услед настанка пожара информисање јавности се врши путем сазивања
конференције за штампу, издавања саопштења или позивањем представника медија за директно
укључивање у праћење рада градског штаба. У активности информисања јавности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Командант Градског штаба јавност обавештава и о ангажовању снага и средстава за ублажавање
последица, могућности територије за отклањање последица, координацији активности са
државним и стручним органима и њиховом укључивању у санирању последица.
Будуће информације
У заштити шума од пожара, најважнији корак је превенција на сваки могући начин. Разни видови
едукације могу да подигну свест јавности о значају шума и еколошким катастрофама које настају
као последица шумских пожара, премда је човек у већини случајева главни узрочник ове врсте
пожара. Едукација становништва, пре свега најмлађих, је један од начина смањења ризика од
шумских пожара. У едукацији треба искористити значајну улогу локалних средстава јавног
информисања.
У наредном периоду треба предузети следеће мере у складу са Законом о пожарима: предвидети
одговарајућа места за захват воде ватрогасним возилима на отвореним просторима (резервоари
и сл) са капацитетима који ће обезбедити довољне количине воде за гашење пожара; предвидети
ширине и носивости путева који ће да омогуће приступ ватрогасном возилу и његово
маневрисање приликом гашења пожара, у складу са Правилником о техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара (Сл. лист бр. 8/95); у шумама треба доследно и на читавој шумској
површини увести уобичајене превентивне мере које су и законска обавеза радне организације
која газдује шумама; планирање и одржавање шумских путева такође представља важну меру у
заштити од пожара. Такође, треба плански предвидети и сачувати енклаве пашњака између
комплекса шума који представљају баријеру у ширењу пожара. У насељима треба формирати
добровољна ватрогасна друштва. У Пироту је лоцирана ватрогасно-спасилачка јединица
Сектора за ванредне ситуације, јачине чете. То су недовољне снаге за ефикасно гашење пожара
на отвореном, посебно шумских пожара, који се могу појавити посебно у планинским деловима
Града.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 87.
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Табела 87: Штићене вредности

Штићене вредности

Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
Долази до 10 лакше повређених лица са опекотинама, услед
интервенције гашења пожара. Пожари узрокују појаву страха и
панике код људи. Угроженост људских живота је извесна будући
да се настали пожар шири у правцу насеља Топли До, па је
потребна евакуација око 50 лица. Укупан број људи захваћених
опасношћу износи 60.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
109.350.000 динара односно 6,49% буџета:
- Трошкови евакуације и збрињавања угроженог
становништва 450.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 350.000
динара.
- Штета настала на листопадним шумама 22.000.000 динара.
- Штета настала на четинарским шумама 29.000.000 динара.
- Штета настала на виноградима 6.900.000 динара.
- Штета настала на воћњацима 7.800.000 динара.
- Штета настала на ливадама 5.100.000 динара
- Штета настала на животињском фонду 1.750.000 динара.
- Санација, рашчишћавање и гашење пожара 36.000.000
динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 2.700.000 динара,
односно око 0,16% буџета:
- Електроенергетска инфраструктура 1.300.000 динара.
- Телекомуникациона инфраструктура 1.400.000 динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa пожара, експлозија и пожара на отвореном нa територији града Пирота износи
1 догађај годишње или чешће.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 88: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Табела 89: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
X
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано

X

Табела 90: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
X
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Табела 91: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
X
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

Мала

3

Озбиљна

4

Умерена

2

Минимална

5

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

5

Мала

2
1
1

2

3

4

5

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Вероватноћа

Занемарљива

5

3

Мала

Умерена

Катастрофална

Занемарљива

4

4

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Озбиљна

Последице

5

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури

Катастрофална

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Табела 92: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
пожара, експлозија и пожара на отвореном УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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4.9.2 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Појављивање
Пожар се појављује у летњим месецима изнад села Крупац. Више од двадесет дана са високом
температуром, одсуство падавина и целике количине суве материје су услови који погодују
стварању пожара док константно дување ветра олакшава и убрзава процес ширења ватре.
Просторна димензија
Пожар настаје надомак села Крупац у пиротском крају. У тренутку највећег интензитета захвата
површину од око 1.700 ha и угрожава ниско и високо растиње, биљни и животињски фонд као и
село Крупац.
Интензитет
Интензитет пожара условљен је временским условима, присутношћу и оптерећеношћу подручја
лако горивом материјом. На овом подручју доста сувог и компактног горивог материјала утиче
на брзо ширење пожара са отежаним могућностима локализације. Брзина и правац ветра утичу
на брже ширење пожара по површини услед већег прилива кисеоника, чиме се убрзава процес
горења. Ваздух се подиже и износи варнице, искре и запаљиве бакље које изазивају даље ширење
пожара хотизонтално, али и вертикално захватајући крошње дрвећа. Интензитет пожара се
повећава услед дејства топлог таласа у трајању од више дана, будући да је у овом периоду
шумска вегетација сува и подложна брзом паљењу. У најтоплијем делу дана, од 10 до 18h, сви
фактори значајни за развој пожара су у највећем интензитету. Након 18h, ветар се стишава,
ваздух се хлади, релативна влага се повећава, а гориви материјал влажи. У јутарњим часовима
(од 6 до 10h) пожар повећава свој интензитет горења, тињајућа ватра прелази у пламен и поново
напредује. Овај циклус се понавља неколико дана за редом.
Време
Пожар настаје августа месеца 2025. године око поднева на отвореном простору. Услед
спаљивања корова на пољопривредним површинама долази до пожара жбунастог и ниског
растиња. Погодни климатски фактори (присуство ветра, високе температуре, одсуство падавина)
утичу те се пожар шири и захвата високо растиње односно пошумљене пределе изазивајући
велику економску штету.
Ток
Услед вишедневних високих температура и присуства суве и лако гориве материје, пожар
захвата ниско растиње. Убрзо креће неконтролисано да се шири у два правца угрожавајући
пошумљене пределе једним и село Крупац другим краком. Након што су приметили пожар,
мештани села Крупац су одмах обавестили ватрогасно-спасилачку јединицу у Пироту која је
одмах послала екипе на лицу места. По доласку на лице места руководилац ватрогасноспасилачке јединице врши извиђање опожареног подручја и наређује предузимање активности
на спречавању ширења пожара. Активности које ватрогасци предузимају не дају резултат због
присуства велике количине лако гориве материје, ваздушних струјања и недовољне
приступачности терена. Другог дана пожар наставља да се шири у два правца а расположиви
људски и технички капацитети нису довољни да би се пожар локализовао. Због тога се трећег
дана, припадницима ватрогасно-спасилачке јединице Пирот у гашењу пожара придружују
колеге из Ниша, Јагодине и Крагујевца као и екипе Шумског газдинства из Пирота и цистерне
са водом из ЈП Водовод и канализација и ЈП Комуналац. Такође, у гашењу учествују два
хеликоптера: један из МУП-а који учествује као извиђач, а други руски хеликоптер Ка-32 који
носи пет тона воде и који захвата воду из оближње акумулације (Компензационог базена). На
активностима гашења учествује око 70 ватрогасаца и мештани села Крупац. Да би спречили
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даље ширење, припадници ватрогасно-спасилачке јединице обарају дрвеће како би направили
противпожарни појас. Интервенцијом руског хеликоптера који је стациониран у Нишу пожар се
локализује у току четвртог дана па ватрогасци и мештани заједно раде на гашењу пожара.
Шестог дана од појаве, пожар је потпуно угашен али ватрогасци превентивно остају у наредна
два дана у случају да дође до поновног паљења.
Трајање
Рачвање опожареног подручја услед сталне промене правца ветра отежава локализацију пожара
и захтева ангажовање додатних снага и средстава. Локализација пожара траје четири дана, док
су за његово потпуно гашење потребна још два дана. Узимајући у обзир и превентивна
дежурства опасност од пожара траје укупно осам дана. Директне штете подразумевају губитак
дрвне масе, трошкове гашења и пошумљавања, нарушавање животињског фонда и шумске
вегетације, деградацију пољопривредног земљишта, али и негативне последице по људство
затечено на захваћеној површини.
Рана најава
У летњим месецима када је повећана могућност јављања пожара становништво се обавештава
од стране надлежних органа у виду обавештења и упозорења о могућностима настанка
опасности од пожара. Противпожарне јединице добијају знак узбуне, а расположиво људство се
упућује на место пожара да га угаси и спречи даље ширење.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Становништво и државни органи су делимично припремљени за долазећу опасност. У току
сезоне када је појачана опасности од пожара противпожарне јединице се стално налазе у пуној
мобилности, а њихово људство је спремно да се на дати знак узбуњивања што брже окупи,
пребаци на место пожара и отпочне са гашењем.
Утицај
Нa oснoву рeзултaтa дoбиjeних aнaлизoм критичнoсти и мoгућe штeтe, долази до лакших
повреда код 15 лица са опекотинама, услед интервенције гашења пожара, те је неопходна
употреба зравствених средстава. Пожари узрокују појаву страха и панике код људи. Угроженост
људских живота је извесна будући да се настали пожар шири у правцу села Крупац, па је
потребна евакуација око 1.600 лица. Последице пожара доводе до материјалних губитака у
отклањању и санацији пожара, као и обнове шумских комплекса.
Поред земљишта које је под листопадном и четинарском шумом, пожар је захватио и винограде,
воћњаке, оранице и баште и ливаде.
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Услед ширења пожара ка Крупцу угрожени су објекти за становање, складишта сточне хране,
штале. Неопходно је рашчишћавање локације захваћене пожаром, као и поновно пошумљавање.
Сагоревањем високог и ниског растиња умањује се шумски фонд и нарушава се живот
животињског света. Еколошке штете манифестују се дуги низ година након појаве пожара и оне
су непроцењиве: испољава се утицај на биолошку разноврсност, нестајање ретких, угрожених и
рањивих биљних и животињских врста, промена пејзажа, промена хемијских и физичких
својстава земљишта, промена климе и микроклиме. Накнадне или секундарне последице пожара
огледају се и у дугом опоравку пољопривредног земљишта након пожара, еколошком загађењу;
ремећењу еколошке и климатске равнотеже на том подручју и др. Пожар је захватио и у
потпуности оштетио Цркву Св. Николе у Крупцу, док штета на критичној инфраструткури није
забележена.
Након локализације и успешног гашења пожара неопходно је и рашчишћавање локације
захваћене пожаром, као и поновно пошумљавање. Материјални трошкови се огледају кроз
ангажовање снага и средстава за спречавање ширења, гашење и отклањање последица пожара.
Генерисање других опасности
Пожари могу довести до појаве додатних опасности, како непосредних, тако и до опасности које
се могу испољити у будућности. Пре свега, долази до нарушавања животне средине,
аерозагађења и смањења видљивости услед ширења пожарне материје, угрожавања биљног и
животињског света, као и смањења квалитета земљишта. Пожари нарушавају шумски фонд што
допирноси већој нестабилности терена. Код људи се могу јавити опекотине са извесним
последицама по респираторни систем.
Референтни инциденти
Од 01.01.2009. до 30.06.2018. године на територији град Пирота евидентирано је око 3.000
пожара. Највећи број интервенција је забележено на отвореном простору, на другом месту су
стамбени, помоћни и друге врсте објекта, а најмање интервенција је забележено на саобраћајном
средству (Табеле 83. и 84. у поглављу 4.3 Шумски комплекси). Поред наведених, пожари на
отвореном који су се дешавали на територији града Пирота већег обима су:
−

−

Пожар на Старој планини у близини села Крупац надомак пирота 18. августа 2012.
године када је изгорела букова шума и ниско растиње. Помоћ у гашењу су пружали
припадници ватрогасно-спасилачких јединица других територијалних јединица и
хеликоптери МУП-А,
21.07.2017. године на Старој планини пожар је захватио борову шуму у близини села
Темска. У гашењу пожара су учествовали и мештани села Темска.

Информисање јавности
Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем јавних гласила, преко којих
Управа за шуме упућује апеле да се не врши паљење ватре на отвореном простору и шумским
комплексима, односно да се грађани одговорно понашају и пријаве пожар надлежним службама
уколико га уоче. Услед настанка пожара информисање јавности се врши путем сазивања
конференције за штампу, издавања саопштења или позивањем представника медија за директно
укључивање у праћење рада градског штаба. У активности информисања јавности велику улогу
имају средства јавног информисања. На територији Града, то су следећи медији: ТВ Пирот,
Пиканал, Радио Пирот, као и дописништво РТС-а и дописништво телевизије Белами.
Командант Градског штаба јавност обавештава и о ангажовању снага и средстава за ублажавање
последица, могућности територије за отклањање последица, координацији активности са
државним и стручним органима и њиховом укључивању у санирању последица.

177

Процена ризика од катастрофа града Пирота
Будуће информације
У заштити шума од пожара, најважнији корак је превенција на сваки могући начин. Разни видови
едукације могу да подигну свест јавности о значају шума и еколошким катастрофама које настају
као последица шумских пожара, премда је човек у већини случајева главни узрочник ове врсте
пожара. Едукација становништва, пре свега најмлађих, је један од начина смањења ризика од
шумских пожара. У едукацији треба искористити значајну улогу локалних средстава јавног
информисања.
У наредном периоду треба предузети следеће мере у складу са Законом о пожарима: предвидети
одговарајућа места за захват воде ватрогасним возилима на отвореним просторима (резервоари
и сл) са капацитетима који ће обезбедити довољне количине воде за гашење пожара; предвидети
ширине и носивости путева који ће да омогуће приступ ватрогасном возилу и његово
маневрисање приликом гашења пожара, у складу са Правилником о техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара (Сл. лист бр. 8/95); у шумама треба доследно и на читавој шумској
површини увести уобичајене превентивне мере које су и законска обавеза радне организације
која газдује шумама; планирање и одржавање шумских путева такође представља важну меру у
заштити од пожара. Такође, треба плански предвидети и сачувати енклаве пашњака између
комплекса шума који представљају баријеру у ширењу пожара. У насељима треба формирати
добровољна ватрогасна друштва. У Пироту је лоцирана ватрогасно-спасилачка јединица
Сектора за ванредне ситуације, јачине чете. То су недовољне снаге за ефикасно гашење пожара
на отвореном, посебно шумских пожара, који се могу појавити посебно у планинским деловима
Града.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 93.
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Табела 93: Штићене вредности

Штићене вредности

Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
Нa oснoву рeзултaтa дoбиjeних aнaлизoм критичнoсти и мoгућe
штeтe, долази до 15 лакше повређених лица са опекотинама.
Угроженост људских живота је извесна будући да се настали
пожар шири у правцу села Крупац, па је потребна евакуација око
1.600 лица. Укупан број људи захваћено опасношћу износи 1.615.
Укупна штета по економију/екологију износи 287.220.000
динара односно 17,05% буџета:
- Трошкови евакуације и збрињавања угроженог
становништва 10.000.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 470.000
динара.
- Оштећење и санација кућа, подрума и помоћних објеката
12.000.000 динара.
- Штета настала на листопадним шумама 51.000.000 динара.
- Штета настала на четинарским шумама 68.000.000 динара.
- Штета настала на виноградима 12.900.000 динара.
- Штета настала на воћњацима 13.800.000 динара.
- Штета настала на ораницама и баштама 15.200.000 динара.
- Штета настала на ливадама 9.100.000 динара
- Штета настала на животињском фонду 4.750.000 динара.
- Санација, рашчишћавање и гашење пожара 90.000.000
динара.
Штета по објекте од јавног друштвеног значаја износи
55.300.000 динара, односно 3,28% буџета:
- Оштећења и санација Цркве Светог Николе у Крупцу
55.300.000 динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa пожара, експлозија и пожара на отвореном нa територији града Пирота износи
1 догађај у 2 до 20 година.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 94: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Табела 95: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500
X

Одабрано

X

Табела 96: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета
X

Табела 97: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
X
5
Катастрофална
>5% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи
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Табела 98: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
пожара, експлозија и пожара на отвореном ВЕОМА ВИСОК, што значи да је ризик
НЕПРИХВАТЉИВ.
Третман ризика
Третманом ризика односно предузимањем разноврсних планских мера, редукује се ниво ризика
од пожара, експлозија и пожара на отвореном на прихватљив ниво. Ради смањивања нивоа
ризика од дејства негативних последица идентификоване потенцијалне опасности или
комбинација опасности, предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 99.
и 100. приказане су предложене превентивне и реактивне мере.
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Табела 99: Превентивне мере
Област

Стратегије,
нормативно уређење,
планови

Систем за рану најаву

Мера

Сарадници у реализацији
активности
Градски штаб за ванредне ситуације,
Одељење Градске управе задужено за
ванредне ситуације и ЈП
„Комуналац“.
Градски штаб за ванредне ситуације,
Одељење Градске управе задужено за
ванредне ситуације и ЈП
„Комуналац“.

Време и начин
извештавања

Израдити општи План
заштите шума од пожара.

Градска скупштина

Годину дана
од дана израде
Процене

Израдити планове за
заштиту и спашавање од
пожара.

Градска скупштина

Годину дана
од дана израде
Процене

Организовање осматрачке
службе.

Одељење у градској управи
које управља шумским
газдинствима

Сезонски / по
потреби

Корисници (концесионари) шума,
приватни власници шума, грађани

Извештај о стању на
терену

Извиђање из ваздуха.

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Перманентно

Одељење у градској управи које
управља шумским газдинствима

/

Градска управа

Годину дана
од дана израде
Процене

Градска управа

Годину дана
од дана израде
Процене

Редовно чишћење прилазних
путева и пролаза и других
,,шумских саобраћајница“.

Градска управа

Годину дана
од дана израде
Процене

Забрана ложења ватре,
постављање и одржавање
знакова забране ложења
ватре.

Одељење у градској управи
које управља шумским
газдинствима

Годину дана
од дана израде
Процене

Изградити прилазне путеве и
пролазе.

Просторно планирање
и легализација објеката

Пожари, експлозије и пожари на отвореном
Време
Носилац активности
реализације

Просецање шумских путева
ради спречавања ширења
пожара и лакшег приступа
снага за гашење пожара.

Градски штаб за ванредне ситуације,
Одељење Градске управе задужено за
ванредне ситуације и Одељење у
градској управи које управља
шумским газдинствима
Градски штаб за ванредне ситуације,
Одељење Градске управе задужено за
ванредне ситуације и Одељење у
градској управи које управља
шумским газдинствима
Градски штаб за ванредне ситуације,
Одељење Градске управе задужено за
ванредне ситуације, Одељење у
градској управи које управља
шумским газдинствима
Градска управа

/

/

По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај о извршеним
активностима
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Табела 100: Реактивне мере
Област

Пожари, експлозије и пожари на отвореном
Носилац
Време
активности
реализације

Формирати Ситуациони центар града Пирота

Градска управа

Годину дана од
дана израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

Формирати Стручно-оперативни тим (СОТ)
за пожаре.

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације
Градски штаб за ванредне
ситуације, Одељење Градске
управе задужено за ванредне
ситуације

Време и начин
извештавања
Редовно извештавање
о раду Ситуационог
центра путем
извештаја
Закључак штаба за
ванредне ситуације о
формирању СОТ
Извештај о стању
спремности
капацитета за
реаговање

Мера

Стање спремности
капацитета за реаговање

Сарадници у реализацији
активности

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких
јединица

Обезбеђивање материјалне и техничке
опремљености ватрогасно-спасилачких
јединица за гашење пожара на отвореном.

Градска управа

Непосредно
након појаве
опасности

Спремност капацитета
јдиница цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите опште
намене јачине једне чете.

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације

Закључак штаба о
формирању јединице

Одржавање и
организација вежби за
реаговање у случају појаве
екстремних временских
прилика

Едукација становништва за реаговање у
случају појаве пожара на отвореном.

Градски штаб за
ванредне
ситуације

Годину дана од
дана израде
Процене

Одељење за ванредне ситуације ,
Одељење у градској управи које
управља шумским газдинствима

/

Одељење за
ванредне
ситуације

Шест месеци
након израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне ситуације;
Одељење у градској управи које
управља шумским газдинствима

/

Одељење за
ванредне
ситуације

Годину дана од
дана израде
Процене

Надлежна подручна јединица
Сектора за ванредне ситуације

Сачинити извештај о
извршеном
оспособљавању.

Праћење стања на терену и обавештавање од
стране осматрачке службе.

Одељење за
ванредне
ситуације

Перманентно

Одржавање телекомункационе
инфраструктуре

Град Пирот

Перманентно

Базе података и подлога за
потребе планирања
цивилне заштите
Способност субјеката од
посебног значаја за
заштиту и спасавање

Стање мобилности веза

Приказ подручја са највећим степеном
могућности јављања пожара на отвореном и
вођење статистичких евиденција о насталим
опасностима.
Оспособљавање становништва, јавних
предузећа и привредних друштава за
реаговање у случају појаве пожара на
отвореном.

Осматрачке службе, Одељење у
градској управи које управља
шумским газдинствима
Правна лица од посебног значаја
за заштиту и спасавање

Извештај о стању на
терену
/
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Карактеристике потенцијалне опасности од пожара, експлозија и пожара на отвореном

Р. бр.

Субјекат: град Пирот

1
1.

Карактеристика потенцијалне опасности
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почетно
стање

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Завршно
стање

3
Време идентификације
Субјекат, организација/
организациони део
Макролокација
Микролокација
Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по
штићене вредности
Постојеће мере заштите
Време изложености опасности
Ниво ризика
Погођене штићене вредности
Последице по штићене
вредности
Предузете мере
Ефекат предузетих мера
Интеракција са другим
опасностима

Потенцијална опасност
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРИ НА
ОТВОРЕНОМ
Генерисање других опасности
4

Примедба
5
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5 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА
Техничко-технолошки удеси се односе на експлозије или на изливање и неконтролисану
експанзију експлозивних, отровних и запаљивих материја који могу настати у постројењима,
складиштима, приликом руковања или транспорта, најчешће људском или техничком грешком,
као и услед терористичких активности. Удеси се дефинишу и као изненадни и неконтролисани
догађаји настали приликом процеса производње, транспорта или складиштења, током којих се
ослобађа одређена количина хемијски опасних материја у ваздуху, води или земљишту, што
може угрозити животе и здравље људи, материјална добра и животну средину.
Под техничко-технолошким изворима угрожавања подразумева се постојање и развијеност
техничко-технолошких постројења као носилаца угрожавања живота људи, њиховог здравља и
животне средине. Ту се пре свега мисли на:
−
−
−
−
−
−
−

Велике хемијске комплексе;
Удесе у хемијским индустријама;
Несреће у производним погонима и складиштима;
Несреће које настају приликом транспорта опасног терета;
Нуклеарне експлозије;
Незгоде са нуклеарним оружјем;
Одлагање радиоактивног отпада.

Међу техничким и другим несрећама већих размера, значајније на овом простору могу бити:
саобраћајне несреће, несреће у рудницима, несреће у индустрији где технолошки процеси
захтевају употребу материјала и материја са експлозивним, запаљивим или отровним
карактеристикама, пожари већих размера, рушење бране на воденим акумулацијама,
контаминације воде, ваздуха и земљишта, као и неексплодирана убојна средства.
Техничке несреће настају углавном у индустрији и могу бити у уској вези са употребом
запаљивих, експлозивних и отровних хемијских средстава, као и са неисправним инсталацијама
и уређајима. У случајевима када је у моменту њиховог настајања присутан ветар, могу да захвате
и угрозе већу територију – округ, регион, територију једну или више држава, па чак и делове
једног или више континента.
Индустријски сектор који има тенденцију развоја, са собом доноси многе друге невоље које, по
димензијама несрећа не заостају од катастрофа од земљотреса, поплава или других
елементаљрних непогода. На територији града Пирота постоје потенцијално ризична
постројења, објекти, локације и комплекси, на којима може доћи до хемијских удеса већих
размера. Главни разлог је наслеђена кофликтност намена у простору (директан контакт
индустрије и зоне становања), стање у постојећим индустријама и карактеристике заступљених
технологија. У ризична индустријска постројења сврставају се сва постројења у којима се
користе или складиште опасне материје (Законом прописане количине), код којих може доћи до
удеса већих размера. Највећа концентрација и присуство опасних материја које се користе у
процесу производње је у привредном друштву Тигар Tyres у улици Николе Пашића бр. 213. У
наведеном привредном друштву које је „Севесо“ постројење због обима посла и количине
опасних материја постоји опасност од појаве пожара, акцидентног изливања хазардних материја,
отпадних вода и сличних акцидената.
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5.1 Списак правних лица која се баве производњом, складиштењем,
транспортом и продајом опасних материја
Под правним лицима која поступају са опасним материјама подразумевају се субјекти који у
оквиру своје делатности поседују или користе објекте и постројења који могу произвести штетне
последице како по само правно лице тако и по шире окружење. Начин пословања ових правних
лица, тј. начин обављања делатности коју карактерише висок степен ризичности (угрожавање
људи, животне средине, материјалних добара) регулисан је посебним законским регулативама.
Од стране ових правних лица неопходна је израда докумената: Политика превенције удеса или
Извештај о безбедности, План заштите од удеса, План заштите од пожара и други, а све у циљу
безбеднијег обављања делатности.
Међу правним лицима која складиште или у свом процесу производње користе опасне материје
Тигар Tyres који је тренутно „Севесо“ вишег реда, али је поступак пребацивања у Севесо нижег
реда у току. Опасне, агресивне и токсичне материје које се користе у процесу производње могу
да загаде ваздух, воду и земљиште и на тај начин изазову штетне последице по људе у ужем и
ширем окружењу.
Поред Тигар Tyres-a, правна лица која користе опасне материје су и Тигар АД у улици Николе
Пашића број 213, Биогор-Оил ДОО у селу Суково и Евротон у улици Милутина Велимировића
бб у Пироту.
Већа концентрација опасних материја може се наћи на бензинским пумпама на којима се
oстварује промет и складиштење нафте и нафтних деривата (Лукоил, НИС и складиште у оквиру
ЈП „Топлана“). На њима постоји опасност неконтролисаног истицања енергената (бензина,
нафте и плина) као последица акцидента, а уз присуство извора паљења могу настати пожари и
експлозије већих размера. За пумпе – продајна места течног нафтног гаса, карактеристична је
опасност могућег цурења ТНГ који може да изазове паљење у случају контакта са извором
паљења. ТНГ који цури приликом паљења се шири и нагло прелази из течног у гасовито стање
изазивајући експлозију. Као могућа места јављања пожара и експлозија и превозна средства
којима се транспортују нагфта и нафтни деривати (ауто-цистерне).
На депонијама је, такође, могућа присутност опасних материја. Услед неадекватног одлагања и
сабијања отпада различитог порекла, као и присутности велике количине запаљивих материјала
може доћи до пожара. Пожари настали на депонији могу бити праћени и експлозивним
реакцијама. На територији града Пирота постоји једна депонија смећа на Мунитној падини као
и бројне дивље депоније поред путева, водотокова у јамама итд.

5.2 Број, врста и величина привредних објеката и постројења у којима
се производе, користе и складиште опасне материје
Опасне материје јесу хемикалије или друге материје које имају штетне или опасне
карактеристике. Према другој, нешто детаљнијој дефиницији, опасне материје јесу експлозивне,
запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне, заразне, корозивне, канцерогене и радиоактивне
материје утврђене стандардима и другим прописима а које се производе, користе или складиште
у процесу рада, као и материје чија су својства када су везане за неке супстанце опасне по живот
и здравље људи.
Објекти у којима са складиште опасне материје на територији града Пирота су бензинске пумпе
и то оне које се баве продајом нафте и нафтних деривата и интерне бензинске пумпе које
складишта нафте и нафтних деривата користе за сопствене потребе. Бензинске пумпе које се
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баве продајом нафте и нафтних деривата се налазе поред важнијих путева у Граду. Поред њих
се налазе стамбени и пословни објекти у којима људи живе и раде, па је у случају избијања
пожара или других удеса веома битна брза реакција ватрогасно-спасилачке службе и других
надлежних лица како би се настале последице свеле на минимум.
Тигар Tyres је од наведених привредних друштава у којима се налазе опасне материје највећи, а
укупна површина износи 68 ha. У комплексу се налази:
−
−

Магацински простори (магацин аутогуме, надрстрешница, магацин ТРГ и платои за
складиштење гума);
Производне хале (испитна станица, ваљара, компресорска станица, фабрика двоточкаша,
објекат ретро програма и други).

Преостала три привредна друштва су далеко мање површине са мањим бројем објеката и налазе
се на периферији Града.

5.3 Количина и врста опасних материја у постројењима и објектима
На територији града Пирота послује више привредних друштава и других правних лица која
обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више врста опасних
материја, које могу бити извор опасности по живот људи, биљног и животињског света, односно
животну средину. На територији Града у производним програмима привредних друштва у
употреби су:
−
−
−
−

−
−

Запаљиви гасови;
Самозапаљиве материје;
Запаљиве чврсте материје које у сувом стању у додиру са варницама се могу лако
запалити: отпаци дрвета, сунђер, предиво, тканине, пластичне масе;
Запаљиве течне материје које у додиру са варницама се могу лако запалити: бензин,
нафта, плин (складишта нафтних деривата: интерне и јавне бензинске пумпе), и боје,
лакови и разређивачи;
Отровне супстанце у мањим паковањима: хербициди, пестициди, средства за
дератизацију (пољопривредне апотеке);
Заразне материје – фекалије и друго.

Најширу примену у процесу рада и задовољавања потреба грађана имају нафтни деривати који
су заступљени у свим гранама привреде града Пирота. Пожар услед акцидента на бензинским
пумпама чији радијус може износити пречник до 500 m и том приликом би у великој мери дошло
до загађења ваздуха. Имајући у виду окружење у ком се налазе и количину нафте и нафтних
деривата која се у њима налази, последице које могу настати том приликом могу бити велике.
У Табел 101. приказане су бензинске станице и њихови капацитети.
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Редни
бр.

1.

2.

3.

4.

Табела 101: Бензинске станице у Пироту
Капацитет резервоара запаљивих
Назив објекта
материја
V1 = 60 m3 – ЕКТО дизел
V2 = 50 m3 – ЕВРО дизел
Лукоил Пирот 1
V3 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V4= 40 m3 – ЕКТО плус
V5= 30 m3 – ауто гас ТНГ
V1 = 20 m3 – ЕВРО дизел
Лукоил Пирот 2
V2 = 20 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V3 = 20 m3 – Дизел гориво гасно уље 0,1
V1 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V2 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
НИС Пирот 2
V3 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V4 = 30 m3 – Дизел гориво гасно уље 0,1
V1 = 30 m3 – ЕВРО дизел
V2 = 30 m3 – ЕБМБ 100
НИС Пирот 3
V3 = 30 m3 – G-drive дизел
V4 = 30 m3 – ЕВРО премијум БМБ-95
V5 = 30 m3 – Aуто гас ТНГ

Адреса

Војводе
Момчила бб

Трг Републике
бб

Пољска Ржана

Николе Пашића
бб

Поред наведених, у Пироту постоји и један интерни резервоар који служи за смештај мазута.
Капацитет резервоара је 500 m3, смештен је у Нишавској улици бр. 77 и користи се за потребе
Градске топлане. Гориво се довози ауто цистернама, из којих се претоварним пумпама
транспортује у складишни резервоар.
Хемијска средства за заштиту воћа и поврћа и вештачка ђубрива нису у великој примени на
територији Града. Олакшавајућу околност представља и то што на територији Града не постоји
производња пестицида и вештачких ђубрива, а за прехрањивање и заштиту биљака нису у
оптицају велике количине наведених производа. Разлог је релативно мала употреба
пољопривредних површина. Ипак, пестициди и вештачка ђубрива могу да буду опасни због
евентуалне нестручне и неконтролисане примене хемијских средстава и непоштовања законских
прописа као и због тога што лако могу да доспеју до водених токова (подземних и површинских)
где могу да изазову поремећај воденог екосистема.
Акциденти приликом транспорта агресивних и токсичних материја на територији града Пирота
су могући и тада су најугроженија насељена места поред државних и општинских путева.
Одређене количине опасних материја заступљене су и у оквиру домаћинстава и стамбених
зграда. Највише су заступљени гасови под притиском – бутан-боце, али и супстанце опасне по
водену животну средину који служе као средства за отпушавање сливника (кућна хемија),
односно запаљиве течности као што су уља или бензин. С обзиром на мале количине не очекују
се велике последице ширих размера, могу бити локалног типа и благовремено саниране.
Велике последице по животну средину, становништво и имовину грађана могу нанети
евентуалне акцидентне ситуације у складиштима вештачких ђубрива и приручним магацинским
просторима пољопривредних апотека.
Досадашња искуства указују да нико није безбедан у случају хемијског удеса ширих размера,
било да се ради о промету, складишту или другој примени опасних материја. Последице
хемијских удеса ширих размера прелазе државне и регионалне границе и не могу се ограничити
на једном простору.
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На основу доступних података у Табели 102. приказано је које врсте материја се налазе у
привредном друштву Тигар Tyres.
Табела 102: Материје у привредном друштву Тигар Tzres
Врста материје
Цинк оксид (ZnO)
CZ/CBS(N-ciklohesil-2 benzotiazolfenamid) Rubenamid C Vulkacit CZ
TBBS/VULKACIT NZ/EG-C (N-tert.-butyl-2-benzothiazol sulphenamide)
DPG (1,3- Dilphenylguanidine) DenaxEkaland
ZBEC (Zinc,bis(N,N-bis{phenylmethyl) carbamodithioato-kS,kS´}-,(T-4)-)
CTP (´N-cyclohexylthio) phtalmide
4020-6PPD(N-(1,3 dimethylbutyl)-N´-phenyl-pphenylenediamine) , Vulkanox
4020/LG
Comend (Кобалт, комплексан борат карноксилат са калцијумом, боратни и
карбоксилатни комплекси кобалта и калцијум)
Уље за ложење средње S (Дестилат са минималним вискозитетом од 197 mm2/s
на 37,7 °C, до максимално 1970 mm2/s на 37,7 °C)

Максимална
количина у t
62
22
12
18,6
4
4
42
5
1.840

5.4 Карактеристике територије у окружењу објекта са опасним
материјама
Комплекс привредног друштва Тигар Tyres се налази на око 2 km од центра града, ограничен
улицом Николе Пашића која се повезује са магистралом Пирот – Књажевац са североисточне
стране, Слободном зоном Пирот АД и комплекса некадашње фабрике Прогрес северозападне
стране. У близини комплекса се налазе пословни и стамбени објекти као и две образовне
установe: ОШ „Душан Радовић“ и Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“. У
блитини Биогор-Оил у селу Суково налази се магистрални пут Ниш-Димитровград,
новоизграђени Коридор Х и насеље Бело Поље док се у близини привредног друштва Евротон
налазe насеља Барје Чифлик и Гњилан.
Бензинске пумпе које се баве продајом нафте и нафтних деривата се налазе поред важнијих
путева у Граду. Поред њих се налазе стамбени и пословни објекти у којима људи живе и раде,
па је у случају избијања пожара или других удеса веома битна брза реакција ватрогасноспасилачке службе и других надлежних лица како би се настале последице свеле на минимум.

5.4.1 Густина насељености
Према Попису становништва из 2011. године, број становника у Пироту је 57.928 У сâмом граду
живи 38.785 становника (око 67% од укупног броја ). У руралним деловим Града ситуација није
повољна јер у 71 селу, колико их има на територији Града, живи укупно 19.143 становника,
односно 33% од укупног броја становника.
Просечна густина насељености у Пироту износу 47 становника по km2. Тај број је, посматрајући
национални ниво, испод просека јер је просечна густина насељености у Републици Србији 81,3
ст/km2. Сâм Град има већу густину насељености, док рурални делови територије имају доста
мању густину од наведене.
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5.4.2 Привредни и повредиви објекти
Повредивих објекти у близини Тигар Тyres-a, Биогора, Тигра АД и Евротона су сви
индивидуални или колективни стамбени и пословни објекти у кругу од 1.000 m. Ту спадају и
Млекарска школа са домом ученика „Обрен Пејић“ и основна школа „Душан Радовић“.

5.5 Опасност од рушења брана (хидроакумулације, пепелишта,
јаловишта)
Насута брана „Завој“ на Завојском језеру је грађена у периоду од 1983. до 1989. године.
Насипање бране је завршено 1987. године, а уређење круне 1989. године. Пуњење акумулације
је почело јула 1989. Електрана је пуштена у рад септембра 1990. године. У Табели 103. приказане
су основне карактеристике бране.
Табела 103: Карактеристике бране Завој
Назив бране
Локација
Врста бране

Брана Завој
13 km североисточно од Пирота на реци
Височици
Насута са глиненим језгром

Грађевинска висина

86 m

Ширина бране у круни

10 m

Дужина у круни

262 m

Кота круне бране

617,5 mnv

Кота максималног нивоа

616 mnv

Кота нормалног нивоа

615 mnv

Кота дна акумулације

530 mnv

Запремина акумулације до коте
максималног нивоа
Запремина акумулације до коте
нормалног успора
Врста прелива
Максимална пропусна моћ прелива

170.000.000 m3
160.000.000 m3
Површински са уставама
1.820 m3/s

Максимална пропусна моћ темељног
испуста

63 m3/s

Инсталисани протицај

45 m3/s

Намена бране

Производња енергије, водоснабдевање,
контрола поплава, задржавање наноса,
оплемељивање воде Нишаве

Уколико би дошло до рушења бране на акумулацији „Завој“ дошло би до наглог отицања воде
из акумулације.У кратком временском интервалу би дошло до пристизања поплавног таласа и
угрожавања подручја од бране до Беле Паланке (прва зона угрожености) и подручје од Беле
Паланке до Алексинца (друга зона угрожености). Последице могу бити великих размера. Дошло
би до угрожавања повредивих објеката, становништва, објеката на територији града Пирота,
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Беле Паланке, Ниша и Алексинца, као и међународног пута Ниш – Пирот – Бугарска граница
који би дирекно био угрожен од утицаја воденог-поплавног таласа. На Слици 14. приказан је
положај Бране Завој и водотокови који би били угрожени, а у У Табели 104. приказане последице
рушења бране при почетним и завршним условима.
Слика 14: Положај Бране Завој и угрожени водотокови

Табела 104: Рушење бране при почетним и завршним условима
Варијанта
I
II
III
IV

Q1 (m3/s)

Q2 (m3/s)

1.820
288
62
14,9
49
14,9
39
14,9
Q1 – доток у Завојско језеро
Q2 – доток Нишавом
Q3 – проток Нишаве

Q3 (m3/s)

Q4 (m3/s)

Q5 (m3/s)

2.108
76,9
63,9
53,9

1.336
59,4
59,4
59,4

3.444
13,63
123,3
113,3

Кота
успора (m)
616
615
584
563

Q4 – доток Ј. Моравом
Q5 – проток Ј. Моравом

Рушење бране „Завој“ при почетним условима одређеним варијантама I и II изазива значајне
последице у долинама река Темштице, Нишаве и Јужне Мораве где се налазе многа насеља и
важне саобраћајнице. За територију града Пирота посебно су значајне последицекоја би
претрпела насеља у долинама Височице, Темштице и Нишаве. С обзиром да су долине Височице
и Темштице ненасељене, последице по живот и здравље људи, материјална и културна добра и
критичну инфраструктуру би се највише манифестовале након ушћа Темштице у Нишаву.

Долине реке Височице и Темштице низводно од бране су клисуре са уским коритом и
стрмим обалама које су, као што је већ наведено, потпуно ненасељене. На овом делу талас
се пропагира са израженим челом и у прво насељено место Темска, које је директно на удару
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таласа стиже за 12 минута. Ширина зоне плављења у насељу је од 300-800 m, а висина
таласа-прираштај нивоа у односу на стационарно стање, износи око 16,5 m.
Низводно од Темске ширине зоне плављења су приближно константне и износе до 800 m
плавећи Кумановско поље и долину Темштице. Низводно од сужења код Беговог моста у зони
ушћа Темштице у Нишаву налази се насеље Станичење чији би нижи делови уз леву обалу
Нишаве били захваћени поплавним таласом.
У насеље Станичење чело таласа стиже за 25 минута, а висина таласа је значајно смањена и
износи око 10 m. На делу од Станичења до Беле Паланке постоји неколико сужења и проширења
дуж долине реке Нишаве тако да се ширина зоне плављења,креће од 100-1200 m. На овом делу
једино угрожено, и то делимично, је насеље Чифлик. Висина таласа значајно опада тако да у
профилу Беле Паланке износи око 5,5 m. Максималан протицај износи око 29 000 m3/s.
У Белој Паланци чело талас стиже за 85 мин. И на овом делу су и најшире зоне плављења и
износе око 1 850м, тако да је скоро цела Б.Паланка угрожена дејством поплавног таласа.
Од Беле Паланке долина реке Нишаве се сужава тако да су ширине зоне плављења мање и износе
од 550-800 m. На овом делу угрожени су делови насеља Црвена река, Крупац и насеље Долац,
која су под утицајем успора од сужења у Сићевачкој клисури, тако да су дубине таласа знатно
веће.
У профилу на 55 km (улаз у клисуру) талас стиже за око 120 минута, висина таласа износи око
16 m, а максимални протицај око 12.000 m3/s.
На делу од 55 km до 70 km простире се Сићевачка клисура тако да су на овом делу угрожени
поједини засеоци смештени у локалним проширењима-Островица, Сићево, Просек.
На изласку из клисуре долина Нишаве се постепено шири у Нишку долину тако да ширине зоне
плављења на овом делу износе до 1.750 m, угрожавајући великим делом Ниш, и његова
предграђа, а делимично и Нишку бању. Талас се значајно расплинуо тако да висине таласа
стално опадају и на овом делу износе око 3 m. Максимални протицај је око 11.500m3/s, а чело
таласа у Ниш (профил 78 km) стиже за око 220 минута.
Из анализираних зона плављења може се закључити да ће важне саобраћајнице, железничка
пруга и пут који повезује Пирот, односно Бугарску границу са Нишом и даље, бити угрожени
поплавним таласом скоро по целој траси дуж долине Нишаве. Ово такође важи и за све локалне
путеве који повезују насеља у долини реке Нишаве и Темштице.
По уласку у Јужно Моравску долину ширине зоне плављења се нагло повећава и износи и до
3.700 m, тако да су скоро сва насеља у долини на удару поплавног таласа.Потпуно и делимично
плаве се насеља Поповац, Ново Село, Чокот, Д. Међурово, Лалинце, Трупале, Мрамор, Крушче,
Вртиште, Суповац, Мезграја.
У Мезграју чело таласа стиже за 390 минута. Са висином таласа од 2,44 m и протицајем од 10.940
m3/s. Ширине зоне плављења на овом делу је око 2.300 m, да би се низводно све до Алексинца
кретале у границама до 3.500 m угрожавајући следећа насеља: Д. Трнава, Д. Топоница, Банковац,
Тешица, Моравски Бујмир, Лужане, Моравац, Житковац.
У Алексинцу чело таласа стиже за 534 минута. Са висином таласа 2,33 m и протицајем 9.500
m3/s.Ширина зоне плављења у профилу Алексинца износи 2.250 m угрожавајући ниже делове
града и индустријску зону.
Да би се одредили ефекти снижења нивоа воде у акумулацији на последице у долини низводно
од бране у случају рушења бране, а на тај начин утврдила тзв. „безбедна“ кота извршена су
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испитивања за две варијанте III и IV, са сниженим нивоом воде у језеру. Варијанти III одговара
ниво у језеру 585 m (минимум Радни ниво I), а варијанти IV ниво 568 m (минимум Радни ниво
II).
Анализом резултата прорачуна испитиваних варијанти, може се закључити да висина таласа
знатно опада за варијанту III прорачуна низводно од ушћа Нишаве у Јужну Мораву (90 km), а за
варијанту IV низводно од 27 km нивои воде су нижи од нивоа добијених за стационарне услове
течења (2 108 m3/s односно 3.444m3/s).

Ово указује на чињеницу да нижи нивои воде у језеру и карактеристике долине реке Нишаве
знатно умањују дејство поплавног таласа.

5.5.1 Могуће последице по становништво и материјална добра на правцу кретања
водног таласа
Од наведених насеља која би претрпела веће или мање последице у случају рушења бране
„Завој“, прва на удару би била насеља која се налазе на територији града Пирота и то, редом,
Темска, Станичење, Црвенчево, Црноклиште. Према попису становништва из 2011. године, у
наведеним насељима је укупно живело 1.551 становника (Темска – 719, Станичење – 457,
Црвенчево -100, Црноклиште – 275) и сви они би, у мањој или већој мери, били угрожени од
плавног таласа у случају рушења бране на Завојском језеру.
Од путне инфраструктуре био би угрожен државни пут II A реда број 259 (Ниш (петља Малча)
– Бела Паланка – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз
Градина) између Ниша и Пирота, као и државни пут II A реда број 221 (Књажевац – Кална –
Темска – Пирот – Височка Ржана – Мојинци – Димитровград) између села Темска и Пирота и
железничка пруга Ниш – Димитровград на деоницама где пруга пресеца Нишавску долину (мост
код села Станичење).
Поред железничког моста код села Станичење, угрожена су и три друмска моста: Мртвачки
мост, мост у селу Темска и Бегов мост.
На основу изложеног закључује се да би се, у случају пуцања бране на Завојском језеру,
негативне последице осетиле на сâмом постројењу, на делу територије, а врло лако могу се
проширити и на целу територију Републике Србије.

5.6 Могућност генерисања других опасности
Услед техничко-технолошког удеса у објектима у којима се налазе опасне и запаљиве материје,
може доћи до великих пожара и експлозија, изливања опасних материја у животну средину, чиме
се угрожава становништво у непосредном окружењу, које се налази на удаљености од 1.500 m
од постројења са опасним материјама. Долази до контаминације воде и земљишта, и појаве
епидемија и епизоотија (заразних болести код људи и животиња). Такође, услед несрећа може
доћи до контаминације ваздуха, чиме се директно угрожавају људи у радијусу од 2.000 m од
места несреће.
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5.7 Могући развој догађаја (сценарио)
Техничко-технолошке несреће
Радна група:
−
−
−

Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима;
Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима;
Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика, члан тима.

Техничко-технолошки удеси се односе на експлозије или на изливање и неконтролисану
експанзију експлозивних, отровних и запаљивих материја који могу настати у постројењима,
складиштима и у промету, људском или техничком грешком, као и услед терористичких
активности.

5.7.1 Највероватнији нежељени догађај
Појављивање
Несрећа се догодила у котларници фабрике Тигар Тyres, која се налази у Пироту, два километра
северно од градског центра (ваздушном линијом).
Просторна димензија
Пожар је избио у котларници на мазут „Minel“ која је спратни објекат у комплексу фабрике.
Котларница је спратни објекат чији су зидови и стубови ватроотпорности 2 сата док су зидови
анекса ватроотпорности 1 сат. Објекат је покривен кровом од трапезног поцинкованог (ТР) лима.
Интензитет
Пожар је настао изненада, у току зимског периода, услед даноноћног рада котларнице.
Захваљујући правовременој и ефикасној реакцији у првом реду запослених, али и припадника
ватрогасне јединице, пожар је за врло кратко време локализован и није у већој мери угрозио
животе и здравље људи, нити је узроковао озбиљније загађење животне средине.
Време
Услед неправилног руковања ложним уљем и непридржавања прописаних мера у складу са
Правилима заштите од пожара, долази до паљења ложног уља 11.02.2035. године, у јутарњим
часовима, око девет и четрдесет.
Пожар се појавио Главни узрок пожара је неправилно руковање ложним уљем, а ствар је додатно
погоршала чињеница да је котларница радила више дана без престанкауслед хладног таласа који
је погодио територјиу Града. Услед вишедневног рада, без престанка, дошло је до пораста
притиска, пуцања сигурносних вентила, а након тога експлозије и пожара.
Ток
У 9 часова и 30 минута радник који је задужен за рад у котларници је направио грешку
отворивши вентил за довод ложног уља. Несавесним руковањем и непридржавањем мера и
прописа у заштити од пожара, дошло је паљења исцурелог ложног уља. Пожар се убрзо
проширио и захватио котао услед чега је дошло до експлозије. Одмах по избијању пожара
радник је напустио објекат котларнице.
Системи за дојаву пожара су регистровали настао пожар па је дежурни радник одмах обавестио
Менаџмент фабрике, Службу безбедности и екологије и службу обезбеђења Securitas. На терен,
одмах по дојави, излазе припадници Ватрогасне јединице Тигар обезбеђења како би угасили
настао пожар. Паралелно са тим, наређује се престанак процеса рада у фабрици и налаже се свим
запосленим и присутним лицима која се налазе у фабрици да напусте објекте у складу са Планом
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евакуације и упутствима за поступање у случају пожара. Ватрогасна јединица је на терен изашла
за мање од два минута. Одмах је извршено почетно осматрање опожареног подручја и
установљено да експлозија није оштетила објекат у великој мери као и да су мале шансе за
пренос пожара на друге објекте. Због ватроотпорности зидова и стубова која износи 2 сата,
ватрогасци Тигар обезбеђења имају довољно времена да пожар угасе и спрече његово даље
ширење. Иако не постоји потреба за додатним ангажовањем снага на терену, одмах се
обавештава и Ватрогасна јединица у Пироту и Полицијска управа у Пироту. Двадесет минута
након изласка на терен, ватрогасци гасе пожар, а место догађаја напуштају тек након што се
руководилац акције увери да је пожар потпуно угашен и да не постоји опоасност поновне појаве.
По завршеној евакуацији и интеревенцији на спречавању ширења пожара, руководилац акције
сачињава извештај о току и резултатима евакуације и интервенције и исти доставаља лицу које
је одговорно за процену ризика и заштиту лица, имовине и пословања, Полицијској управи у
Пироту и Одељењу за ванредне ситуације у Пироту.
Трајање
Пожар је кратко трајао и није се проширио из дела котларнице у коме је настао, тако да нису
пријављене последице изузев мање материјалне штете. Од настанка до потпуног гашења пожара
није протекло више од 20 минута. Захваљујући брзој реакцији, како запослених тако и
припадника ватрогасне јединице, успешно је спречена много већа штета и утицај које би пожар
причинио да се проширио и захватио друге делове комплекса.
Рана најава
Догађај је потпуно неочекиван, као и други догађаји који настају услед грешке у радном процесу.
Често се дешава да баш због непредвидивости овакви догађаји кулминирају у катастрофе, али
уз правовремену и примерену реакцију лако их је сузбити чим се за њих сазна.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
Директор индустријских активности и Представник компаније су 04.07.2016. године израдили
документ у којем су садржана правила о заштити од пожара. Осим институционалних решења у
оквиру сваке смене распоређено је девет ватрогасаца. У моменту настанка пожара свако од њих
је био спреман да реагује и опасност је отклоњена без икаквих компликација.
Утицај
Услед пожара, једно лице је задобило лакше повреде. Потреба за евакуацијом не постоји, а из
оближњих просторија је евакуисано 20 људи. Штета је искључиво материјалне природе и односи
се на сâм објекат котларнице као и на топловодну инсталацију. Такође, заустављен је радни
процес на два сата, што је причинило додатну материјалну штету.
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Генерисање других опасности
Конструкација зграде и њен положај су такви да пожар оваквих карактеристика не може да
генерише другу врсту опасности.
Референтни инциденти
На основу доступних података, несреће које су се догодили на територији града Пирота су 2013.
године у фабрици хемијских производа „Тигар“ и 2015. у компанији „Tigar Tyres”.
Информисање јавности
За прецизно и правовремено информисање јавности, приликом удеса, задужен је менаџмент
компаније. Важне информације о настанку и последицама удеса могу се објавити након
окончања догађаја, али могу бити објављене и пре него се читав догађај оконча (уколико има
дужи рок трајања и далекосежније последице).
Будуће информације
Запослени и припадници ватрогасне јединице (која егзистира у оквиру предузећа) приказали су
задовољавајући ниво спремности на удес. Захваљујући њима није дошло до угрожавања
осетљивих вредности какве су људски животи, здравље, животна средина и критична
инфраструктура неопходна за функционисање предузећа. Такође, ради превенције и смањења
опасности од настанка пожара, потребно је вршити редовну контролу исправности инсталација.
Такође, потребна је стална едукација запослених у компанији како би свако лице знало шта треба
да ради у случају настанка пожара.
Последице по сваку од штићених вредности за наведену опасност, дате су у Табели 105.
Табела 105: Штићене вредности

Штићене вредности
Живот и здравље људи

Економија/екологија

Друштвена стабилност

Критеријуми
Услед пожара, једно лице је задобило лакше повреде. Потреба за
евакуацијом не постоји, а из оближњих просторија је евакуисано
20 људи.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
11.550.000 динара што износи 1,11% буџета укључујући:
- Трошкове евакуације запослених и присутних 700.000
динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 50.000
динара.
- Оштећење и санација котларнице 4.000.000 динара.
- Штету услед престанка рада компаније 14.000.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 5.000.000 динара
што износи 0,29% буџета:
- Систем грејања 5.000.000 динара.

Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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На основу референтних инцидената закључује се да учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa техничко-технолошких несрећа нa територији града Пирота износи 1 догађај у
20 до 100 година.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 106: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Табела 107: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
X
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500

Одабрано

X

Табела 108: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
X
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета

Табела 109: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
X
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

Минимална

1

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Вероватноћа

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

5

2

Вероватноћа

Занемарљива

4

3

Мала

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Табела 110: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика техничкотехнолошких несрећа НИЗАК, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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5.7.2 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама
Појављивање
Услед обилних падавина долази до повећања нивоа воде у акумулацији и рушења бране „Завој“,
која се налази на 13 километара североисточно од Пирота, на реци Височици.
Просторна димензија
Рушењем бране су угрожени становници насељених места која се налазе на правцу поплавног
таласа или у зонама плављења. Зоне плављења обухватају долине река Височице, Темштице,
Нишаве и Јужне Мораве, низводно од бране. На територији града Пирота од последица
поплавног таласа угрожена је Височица, Темштица и Нишава као и насеља и критична
инфраструктура у њиховој близини. Међутим, карактеристике речне долине Височице и
Темштице су такве (клисура) да је она потпуно ненасељена на делу низводно од бране „Завој“,
све до насеља Темска где се долина Темштице постепено шири, тако да је ово насеље директно
на удару поплавног таласа. До ушћа у Нишаву насељених места нема изузев неколико засеока.
У долини Нишаве угрожена су насеља Станичење, Црвенчево и Црноклиште.
Интензитет
Укупна запремина бране је 1.470.000 m3, максимални проток је 1.820 m3/s док је запремина
акумулације до коте максималног ниво 170.000.000 m3. Угрожавање штићених вредности је
најинтензивније у непосредној близини бране, а интензитет угрожавања опада удаљавајући се
од акумулације. Такође, интензитет се умањује протоком времена. Становници угрожених
подручја су најугроженији првог дана, а након тога интензитет опада. Највећи интензитет
последица се осећа у селу Темска које је прво на удару плавног таласа. Удаљавањем од бране,
интензитет се смањује, али су последице велике и у насељима Станичење, Црвенчево и
Црноклиште.
Време
До рушења бране дошло је 09.09.2076. године. Догађај се одиграо у периоду између 22 и 23 часа,
када је изненада дошло до пробоја. Обимне падавине су оптеретиле конструкцију која је на крају
попустила.
Ток
Велика површина нишавског слива је захваћена вишедневним и обилним падавинама.
Конфигурација терена, утиче на убрзање воде која са собом носи ситан песак и камење. Пораст
водостаја је забелжен на свим рекама. На Завојском језеру је ниво водостаја и пре падавина био
на нивоу близу максимума. На основу информација о приливу веће количине воде у
акумулацију, радници ХЕ Завоја отварају брану како би водостај одржали на оптималном нивоу.
На брани постављена опрема бележи све параметре који су неопходни и на основу којих је
могуће проценити стање на брани. Услед удара грама у близини бране, долази до отказа
електричне опреме која је задужена за праћење свих релевантних параметара. Дежурни радници
на брани нису у могућности да процене да ли опрема и даље ради јер је том приликом отказао и
главни компјутер. Техничка подршка не може да изађе на терен услед лошег времена и
неприступачности. Покварени уређаји не бележе промене које се дешавају у акумулацији и на
сâмој брани. Услед прилива велике количине, вода креће да прелива преко бране. Иако постоји
опасност плављења насеља низводно, радници додатно подижу капију на брани не би ли успели
да смање ниво воде. Међутим, отпорност бране је све мања и у једном тренутку долази до њеног
пуцања.
Рушењем бране ослобођена је велика количина воде. До првог насељеног места (село Темска)
талас стиже након 12 минута и ту су последице највећег интензитета. Ширина зоне плављења у
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насељу је од 300-800 m, где висина таласа износи чак 16,5 m. Низводно од Темске, зоне
плављења су приближно константне и износе до 800 m плавећи Кумановско поље и долину
Темштице. Низводно од Беговог моста (у зони ушћа Темштице у Нишаву) налази се насеље
Станичење, чији су нижи делови уз леву обалу Нишаве захваћени поплавним таласом.
За 25 минута талас стиже у насеље Станичење, где је висина таласа значајно смањена и износи
око 10 метара. Талас сличних карактеристика погађа и насеља Црвенчево и Црноклиште.
Удаљавајући се талас губи на снази али су последице велике и по насељена места која нису на
територији града Пирота (Бела Паланка, Ниш и друга мања насеља која се налазе између њих).
Трајање
Снижење нивоа воде у акумулацији „Завој“ није могуће остварити у кратком временском
периоду, јер је за пражњење језера до „безбедне“ коте потребно око 19 дана. Међутим, највећа
опасност настаје у првим данима и стога се хитно мора приступити евакуацији становништва са
угроженог подручја. Из анализираних зона плављења може се закључити да ће важне
саобраћајнице, железничка пруга и пут који повезује Пирот са Нишом, бити угрожени
поплавним таласом скоро по целој траси дуж долине Нишаве. Ово такође важи и за све локалне
путеве који повезују насеља у долини реке Нишаве и Темштице. Такође, угрожена је железничка
пруга, као и мостови низводно од бране Завој. Чеони талас је у првих сат времена поплавио
велики број стамбених објеката. Велики број домаћинстава је остао без воде за пиће и неопходан
им је адекватан смештај.
Рана најава
У случају рушења бране рана најава не постоји. Упркос чињеници да је пројектован и реализован
обиман систем за техничко одржавање и осматрање бране, рушење бране се не може предвидети.
Од тренутка када се поплавни талас изненада ослободи остаје свега неколико минута (у овом
случају 12) за евакуацију угроженог становништва из најближих насељених места.
Грађани, у случају уочавања опасности, у сваком тренутку могу позвати оперативни центар 112
који, у складу са прописаном процедуром, прикупља, анализира, прати и обавештава надлежне
органе и институције о свим врстама информација из области ванредних ситуација ради као
јединствени комуникационо-информативни центар; врши пријем позива грађана за помоћ,
обраду примљених информација и њихово преношење хитним службама; остварује стални
контакт са Националним центром 112, поступа по налозима и захтевима тог центра, врши
размену информација са другим оперативним центрима и координацију рада ситуационих
центара на подручју одговорности у вези са прикупљањем и међусобном разменом података о
елементарним непогодама и другим несрећама; врши узбуњивање становништва и осталих
субјеката система заштите и спасавања и обавештавање о престанку опасности; пружа
одговарајућу стручну помоћ и врши надзор над радом ситуационих центара у реализацији
задатака који су Уредбом дефинисани за ситуационе центре.
Припремљеност
За 2018. годину је планирана набавка и уградња система за обавештавање и узбуњивање у
случају да дође до пуцања бране до села Темска, док је за наредне године планирано да се систем
обавештавања изведе и до других угрожених подручја, која су дефинисана Пројектом
обавештавања и узбуњивања.
Утицај
Потребно је евакуисати укупно 1.551 људи са угроженог подручја. У селу Темска се евакуише
719 људи, у селу Станичење 457, у селу Црвенчево 100, а у селу Црноклиште 275 људи. Од
наведеног броја, потребно је привремно збринути 650 људи. Код 40 људи је дошло до лакших
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повреда, са потребом за болничким лечењем код 10 људи. У село Темска је талас стигао за 12
минута и том приликом је, због кратког времена и неправовременог обавештења живот изгубило
троје људи.
У наведеним насељима угрожени су и стамбени и помоћни објекти. Последице се манифестују
плављењем подрумских, сутеренских и приземних просторија услед чега долази до оштећења
беле технике у домаћинствима, подизање паркета, оштећење намештаја и фасаде. Такође,
угрожен је и сточни фонд као и сточна храна у помоћним објектима. У селу Темска плавни талас
је оштетио око 350 објеката, у Станичењу око 180, у Црвенчеву око 35, а и Црноклишту око 120
објеката је угрожено.
На посматраном делу Височице, Темштице и Нишаве, низводно од бране, угрожен је државни
пут II A реда број 259 између Ниша и Пирота, државни пут II A реда број 221 између села Темска
и града Пирота и железничка пруга Ниш – Димитровград на деоницама где пруга пресеца
Нишавску долину. Поред путне инфраструктуре, угрожени су мостови: железнички мост код
села Станичење и три друмска моста (Мртвачки мост, мост у селу Темска и Бегов мост).
Због оштећења путне и железничке инфраструктуре долази до прекида у саобраћају што утиче
на спорије санирање насталих последица и отежано снабдевање становништва неопходним
намирницама. Долази до мањих прекида у снабдевању електричном енергијом и ПТТ сигнала
јер је поплавни талас оштетио електроенергетске и телекомуникациони водове. Поплавни талас
је оштетио водоводну мрежу па је дошло до прекида у снабдевању водом за пиће и изливања
фекалних вода.
Плавни талас је деградирао пољопривредно земљиште у близини речних корита спирањем
површинског слоја и наношењем муља и шљунка. Последице ће се осећати неколико година
након догађаја јер је за обнављање земљишта потребан вишегодишњи временски период.
Објекти од јавног друштвеног значаја који су оштећени су,већ наведени Бегов мост, Црква Свете
Петке код Станичења и Манастир Темска са Црквом посвећеном Св. Ђорђу. Поред наведених,
плавни талас је у селу Темска је поплавио и оштетио зграду школе, зграду поште и полицијску
станицу.
Након повлачења воде ангажује се Завод за јавно здравље Пирот и Служба за дезинсекцију,
дезинфекцију и дератизацију. На активностима рашчишћавања и санације насталих последица
се ангажују ЈП „Водовод и канализација“, ЈП „Комуналац“ и друга правна лица од посебног
значаја за заштиту и спасавање.
Генерисање других опасности
Директна последица рушења бране на акумулацијама јесу поплаве. Поплаве, даље, могу утицати
на генерисање других опасности, које карактерише узрочно-последична веза са могућношћу
истовременог или накнадног дејства. Могуће су појаве клизишта услед прекомерне засићености
земљишта водом, поготово на местима са активним земљишним материјалом. Одламање и
одношење дела земље услед клизишта може нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене
објекте, укључујући електричну, водоводну, канализациону и телекомуникациону
инфраструктуру. Услед нехигијенских услова насталих приликом поплава могу се појавити
заразне болести код људи и животиња. Поплаве могу загадити и воду за пиће, при чему је
неопходно обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, постоји могућност рушења насипа и
пробијања одбрамбених система заштите од поплава. У том случају, долази до плављења већег
дела пољопривредних површина, укључујући и домаћинства. Нарушавање животне средине
огледа се у видљивим последицама по зелене површине и растиње.
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Референтни инциденти
На основу података добијених од хидроелектране Пирот електрана је пуштена у рад 1991 године,
од тада, па до данас није било техничко – технолошких удеса на брани.
Информисање јавности
Одмах по настанку нежељеног догађаја, Градски штаб за ванредне ситуације има обавезу да
информишу јавност о нежељеним последицама које су настале услед опасности путем јавних
гласила, конференција за штампу итд. Ради редовног и прецизног информисања јавности
неопходна је добра сарадња између метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење
стања, размена и објављивање хидро-метеролошких података. Праћење режима површинских
вода остварује се на хидролошким станицама на водама I реда. У сарадњи са метео станицом,
добијају се подаци о метеоролошким приликама на територији Града, које могу имати утицај на
ниво водостаја и промени стања на речним токовима. Путем средстава јавног информисања, а
на основу прикупљених података, становништво се обавештава како би се правовремено
припремило за могући наилазак опасности.
Будуће информације
Вероватноћа већег броја нежељених догађаја директно зависи од стања инсталација и опреме.
Управо из тих разлога се приликом пројектовања и извођења, као и приликом одржавања, бира
најквалитетнија опрема и одговарајућа арматура домаћих и страних произвођача. Према томе,
примарне мере заштите се остварују пројектовањем, избором опреме и техничко-технолошким
решењима и инсталација, а секундарне мере заштите се обезбеђују радним упутствима и
техничким решењима која обезбеђују виши степен заштите.
Најзначајнију улогу у заштити од удеса има превенција. Због тога је изузетно важно вршити
инспекцијску контролу објеката, али и едуковати становништво за поступање у случају удеса.
Сви одговорни субјекти у обавези су да предузму све превентивне и оперативне мере заштите
од могуће поплаве.
Последице по сваку од штићених вредности приказане су у Табели 111.
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Табела 111: Штићене вредности

Штићене вредности

Критеријуми
Потребно је евакуисати укупно 1.551 људи са угроженог подручја. У
селу Темска се евакуише 719 људи, у селу Станичење 457, у селу
Црвенчево 100, а у селу Црноклиште 275 људи. Од наведеног броја,
Живот и здравље
потребно је привремно збринути 650 људи на период од најмање 10
људи
дана. Код 40 људи је дошло до лакших повреда, са потребом за
болничким лечењем код 10 људи. С обзиром на кратак временски
период од пуцања бране до стизања плавног таласа до првог
насељеног места (само 12 минута), живот је изгубило троје лица.
Укупна штета по економију/екологију може достићи око
493.693.000 динара што износи око 29,32% буџета:
- Трошкови евакуације и збрињавања угроженог становништва
4.653.000 динара.
- Трошкови збрињавања 19.500.000 динара.
- Здравствено збрињавање угроженог становништва 90.000
динара.
- Оштећење и санација кућа, подрума и помоћних објеката
137.000.000 динара.
Економија/екологија
- Трошкови санације бране 280.000.000 динара.
- Чишћење и уређивање речних корита 19.500.000 динара.
- Прекид функционисања саобраћаја 3.200.000 динара.
- Прекид снабдевања електричном енергијом 1.200.000 динара.
- Прекид снабдевања телекомуникационих услуга 800.000
динара.
- Прекид снабдевања водом за пиће 950.000 динара.
- Штета на пољопривредним културама 24.000.000 динара.
- Трошкови комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције и
дератизације 2.800.000 динара.
Штета по критичну инфраструктуру износи 170.900.000 динара
односно 10,14% буџета укључујући:
- Саобраћајна инфраструктура 45.000.000 динара.
- Железничка инфраструктура 41.000.000 динара.
- Електроенергетски систем 28.500.000 динара.
- Телекомуникациони систем 18.400.000 динара.
- Систем водоснабдевања 19.800.000 динара.
- Систем канализације 18.200.000 динара.
Друштвена
Штета
по објекте од јавног друштвеног значаја износи 87.350.000
стабилност
динара, односно 5,18% буџета:
- Оштећење и санација Беговог моста 12.200.000 динара.
- Оштећење и санација Цркве Свете Петке 15.600.000 динара.
- Оштећење и санација Манастира Темска са Црквом
посвећеном Св. Ђорђу 15.500.000 динара.
- Оштећење и санација школе 14.800.000 динара.
- Оштећење и санација поште 13.800.000 динара.
- Оштећење и санација полицијске станице 13.450.000 динара.
Напомена: Буџет града Пирота остварен у 2017. години износио је 1.683.778.000 динара.
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С обзиром да од 1991. године (када је електрана пуштена у рад) није било удеса, вeрoвaтнoћa нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa техничко-технолошких несрећа услед рушења
бране нa територији града Пирота износи мање од 1%.

Категорија
1
2
3
4
5

Табела 112: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост
(а) Квалитативно (б) Вероватноћа
(ц) Учесталост
Занемарљива
<1%
1 догађај у 100 година и ређе
Мала
1-5%
1 догађај у 20 до 100 година
Средња
6 - 50 %
1 догађај у 2 до 20 година
Велика
51- 98 %
1 догађај у 1 до 2 године
Изразито велика
> 98 %
1 догађај годишње или чешће

Одабрано
X

Табела 113: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50-200
3
Умерена
201-500
4
Озбиљна
501-1500
5
Катастрофална
>1500
X

Табела 114: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
чији износ прелази 1% буџета
2
Мала
чији износ прелази 3% буџета
3
Умерена
чији износ прелази 5% буџета
4
Озбиљна
чији износ прелази 10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 15% буџета
X

Табела 115: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна
материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1-3% буџета
3
Умерена
3-5% буџета
4
Озбиљна
5-10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
X

Табела 116: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0.5% буџета
2
Мала
0.5-1% буџета
3
Умерена
1-3% буџета
4
Озбиљна
3-5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
X
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Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

1

2

3

4

1

5

1

2

3

4

5

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Минимална

2

Велика

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Последице

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

4

5

1

2

5

Катастрофална

5

Озбиљна

4

Озбиљна

4

3

Умерена

2

Мала

1

Минимална

2

3

4

5

1
1

2

3

4

5

Занемарљива

Вероватноћа

Изразито
велика

Велика

5

2

Вероватноћа

Средња

4

3

Мала

1

Мала

Минимална

Занемарљива

Мала

Последице

Катастрофална

Мала

Занемарљива

Изразито
велика

Велика

Средња

Мала

Занемарљива

Матрица 4: Укупан ризик

Последице

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по
друштвену стабилност

Умерена

3

Вероватноћа

Изразито
велика

3

Вероватноћа

Изразито
велика

2

Велика

1

1

Велика

Минимална

2

Средња

Мала

3

Средња

Умерена

Последице

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност укупна
материјална
штета
на
установама/грађевинама
јавног
друштвеног
значаја

Последице

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
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Табела 117: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)
Висок
(наранџаста)
Умерени
(жута)
Низак
(зелена)

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости (поглавље 3.7 „Третман
НЕПРИХВАТЉИВ
ризика“).
Умерени ризик може да значи потребу
ПРИХВАТЉИВ
предузимања неких радњи.
Низак ризик, може значити да се не предузима
ПРИХВАТЉИВ
никаква радња.
НЕПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од
техничко-технолошких несрећа услед рушења бране УМЕРЕН, што значи да је ризик
ПРИХВАТЉИВ.

Третман ризика
Иако је ниво ризика од техничко-технолошких несрећа у случају рушења бране умерен, због
последица које том приликом могу настати постоји потреба за предузимањем неких радњи ради
смањења нивоа ризика. Мере су приказане у табелама испод. Мере које треба предузети биће
приказане исто као код третмана ризика (превентивне и реактивне мере).
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Табела 118: Превентивне мере
Техничко-технолошке несреће
Област

Мера

Стратегије,
нормативно
уређење, планови

Израдити Оперативни
план одбране од
поплаве за ХЕ Пирот

Систем за рану
најаву

Набавити и уградити
систем за обаештавање
и узбуњивање

Ојачавање сâме бране,
бетонских плоча и
стубова који је чине
Просторно
планирање и
легализација
објеката

Одржавање заштитних
објеката (санирање
критичних места),
поправка постојећих и
изградња нових насипа
низводно од бране

Носилац активности

Време
реализације

Сарадници у реализацији
активности

ХЕ Пирот

Годину дана
од дана
израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

ХЕ Пирот

Годину дана
од дана
израде
Процене

Градска управа
Градски штаб за ванредне
ситуације

ХЕ Пирот

Три године
по изради
Процене

ХЕ Пирот

Три године
по изради
Процене

Градска управа
Градски штаб за ванредне
ситуације
ЈП „Водовод и канализација“
Пирот,
ЈП Србијаводе, ВПЦ
,,Морава“ Ниш
Градска управа
Градски штаб за ванредне
ситуације
ЈП „Водовод и канализација“
Пирот,
ЈП Србијаводе, ВПЦ
,,Морава“ Ниш

Време и начин
извештавања
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај и
обавестити све
потребно субјекте
По реализацији мере
сачинити писмени
извештај
По реализацији мере
сачинити извештај о
завршеним
радовима

По реализацији мере
сачинити извештај о
завршеним
радовима
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Табела 119: Реактивне мере
Техничко-технолошке несреће
Област

Стање спремности
капацитета за
реаговање

Носилац
активности

Време
реализације

Сарадници у реализацији
активности

Формирати Ситуациони центар
града Пирота

Градска управа

Годину дана
од дана
израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

Формирати Стручнооперативни тим (СОТ) за
техничко-технолошке несреће.

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне
ситуације

Градски штаб за
ванредне ситуације

Годину дана
након израде
Процене

Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове
ХЕ Пирот

/

Сектор за ванредне
ситуације

Непосредно
након појаве
опасности

Градска управа
Градски штаб за ванредне
ситуације

Извештај о
стању
спремности
капацитета за
реаговање

Градски штаб за
ванредне ситуације

Одмах након
израде
Процене

Одељење Градске управе
задужено за ванредне
ситуације

Закључак штаба
о формирању
јединице

Мера

Израдити план реаговања у
случју пуцања бране

Спремност
капацитета
ватрогасноспасилачких
јединица
Спремност
капацитета јединица
цивилне заштите

Обезбеђивање материјалне и
техничке опремљености
ватрогасно-спасилачких
јединица за предузимање мера
заштите и спасавања у случају
пуцања бране на Завојском
језеру
Формирати јединице цивилне
заштите опште намене јачине
једне чете.

Време и начин
извештавања
Редовно
извештавање о
раду
Ситуационог
центра путем
извештаја
Закључак штаба
за ванредне
ситуације о
формирању
СОТ-а
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Техничко-технолошке несреће
Област

Одржавање и
организација вежби
за реаговање у
случају пуцања
бране

Базе података и
подлога за потребе
планирања цивилне
заштите

Мера

Носилац
активности

Време
реализације

Едукација становништва за
реаговање у случају пуцања
бране

Градски штаб за
ванредне ситуације

Годину дана
од дана
израде
Процене

Организовати вежбу реаговања
у случају пуцања бране свих
субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасвање

Градски штаб за
ванредне ситуације

Три године
након израде
Процене

Попис путних праваца и
мостова који могу бити
угрожени у случају пуцања
бране и одређивање
алтернативних праваца кретања

Попис свих критичних тачака
где могу настати већа изливања
или пробој насипа и
обалоутврда

Способност субјеката Оспособљавање становништва,
од посебног значаја
јавних предузећа и привредних
за заштиту и
друштава за реаговање у случају
спасавање
пуцања бране.

Одељење за
урбанизам,
стамбенокомуналне послове,
грађевинарство и
инспекцијске
послове
Одељење за
урбанизам,
стамбенокомуналне послове,
грађевинарство и
инспекцијске
послове
Одељење сектора за
ванредне ситуације

Сарадници у реализацији
активности
Одељење за ванредне
ситуације, Одељење у
градској управи које
управља шумским
газдинствима
Одељење за урбанизам,
стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

Време и начин
извештавања

/

Извештај о
реализацији
вежбе

Годину дана
након израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

/

Годину дана
након израде
Процене

Градски штаб за ванредне
ситуације

/

Годину дана
од дана
израде
Процене

Надлежна подручна
јединица Сектора за
ванредне ситуације

Сачинити
извештај о
извршеном
оспособљавању.
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Техничко-технолошке несреће
Област

Стање мобилности
веза

Мера

Носилац
активности

Време
реализације

Одржавање телекомункационе
инфраструктуре

Град Пирот

Перманентно

Успоставити и одржавати
комуникацију са околним
јединицама локалних
самоуправа које могу бити
угрожене као и са Сектором за
ванредне ситуације

Градски штаб за
ванредне ситуације,
Градска управа

Одмах након
израде
Процене

Сарадници у реализацији
активности
Правна лица од посебног
значаја за заштиту и
спасавање,
Телеком Србија
Одељење сектора за
ванредне ситуације

Време и начин
извештавања
/

/
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Карактеристике потенцијалне опасности од техничко-технолошких несрећа

Р.бр.

Субјекат: град Пирот

1
1.

Потенцијална опасност
Карактеристика потенцијалне опасности
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Почетно
стање

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Завршно
стање

3
Време идентификације
Субјекат, организација/
организациони део
Макролокација
Микролокација
Угрожене штићене вредности
Ангажоване снаге
Предузете почетне мере
Процењене последице по
штићене вредности
Постојеће мере заштите
Време изложености опасности
Ниво ризика
Погођене штићене вредности
Последице по штићене
вредности
Предузете мере
Ефекат предузетих мера
Интеракција са другим
опасностима

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ

Примедба

Генерисање других опасности
4

5
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ЗАКЉУЧАК

IV

Завршетком процеса израде процене ризика, као и обраде свих сценарија и изражавања
резултата, добија се могућност упоређивања резултата и њиховог приказивања у заједничким
матрицама.
a) Збирна матрица по израђеним сценаријима за највероватнији догађај:

5

Озбиљна

4

Веома
висок

Висок

3
Умерени

Низак
1

2

3
Вероватноћа

4

5

Изразито
велика

1

Велика

Минимална

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

На основу резултата анализе ризика извршено је рангирање опасности према нивоу ризика.
Рангирање опасности приказано је у Табели 120. Сагледавајући Процену ризика од катастрофа
града Пирота, дају се закључне оцене о спремности Градске управе да д̂а одговор на сваку
елементарну непогоду или другу несрећу која би могла настати на овом подручју, постојећим
организационим и људским капацитетима, према свим активностима – задацима заштите и
спасавања.
Табела 120: Рангирање опасности на територији града Пирота према нивоу ризика

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Опасност

Ниво ризика

Прихватљивост

ОДРОНИ, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ
ПОПЛАВЕ
СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ,
ПОЛЕДИЦА И ХЛАДНИ ТАЛАС
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРИ НА
ОТВОРЕНОМ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ

НИЗАК
УМЕРЕН

ПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

УМЕРЕН

ПРИХВАТЉИВ

УМЕРЕН

ПРИХВАТЉИВ

НИЗАК

ПРИХВАТЉИВ
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Анализом сценарија за највероватнији нежељени догађај и проценом ризика за обрађене
опасности закључује се да је ниво ризика од одрона, клизишта и ерозије и техничкотехнолошких несрећа низак, док је за остале обрађене опасности (поплаве; снежне мећаве,
наноси, поледица и хладни талас; пожари, експлозије и пожари на отвореном) ниво ризика
умерен. И низак и умерени ризик представљају прихватљив ниво ризика који не захтева
предузимање превентивних и реактивних мера у циљу њиховог смањења, али се код умереног
нивоа могу предузети одређене мере како би се додатно смањио степен ризика.
б) Збирна матрица по израђеним сценаријима за нежељени догађај са најтежим могућим
последицама:
5

Озбиљна

4

Веома
висок

Висок

3
Умерени

Низак
1

2

3
Вероватноћа

4

5

Изразито
велика

1

Велика

Минимална

Средња

2

Мала

Мала

Занемарљива

Умерена

Последице

Катастрофална

На основу резултата анализе ризика извршено је рангирање опасности према нивоу ризика.
Рангирање опасности приказано је у Табели 121. За потребе Процене, у циљу олакшавања
презентације резултата матрица ризика и разумевања нивоа ризика, као и визуелизације стања
ризика, израђене су карте ризика за сваки обрађени сценарио на којима је приказан ризик на
целом подручју града Пирота.
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Табела 121: Рангирање опасности на територији града Пирота према нивоу ризика

Редни
број

Опасност

1.

ОДРОНИ, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ

2.

ПОПЛАВЕ

3.
4.
5.

СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ,
ПОЛЕДИЦА И ХЛАДНИ ТАЛАС
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРИ НА
ОТВОРЕНОМ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ

Ниво ризика
ВЕОМА
ВИСОК
ВЕОМА
ВИСОК
ВЕОМА
ВИСОК
ВЕОМА
ВИСОК
УМЕРЕН

Прихватљивост
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
НЕПРИХВАТЉИВ
ПРИХВАТЉИВ

На основу анализе сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама и процене
ризика можемо констатовати да је ризик од одрона, клизишта и ерозије; од поплава; снежних
мећава, наноса, поледице и хладног таласа; и пожара, експлозије и пожара на отвореном веома
висок. Код опасности од техничко-технолошких несрећа, иако су последице катастрофалне,
ниво ризика је, због вероватноће јављања догађаја, умерен. Висок и веома висок ниво ризика
захтевају третман ризика, односно потребу предузимања рaзнoврсних плaнских мeрa ради
смањења ризика на одеређени ниво прихватљивости. Ради смањивања нивоа ризика од дејства
негативних последица, идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности,
предузимају се мере из области превентиве и реаговања.
Третмани ризика за сваку опасност су приказани после обрађених сценарија и сваки се састоји
од превентивних и реактивних мера. Превентивне мере заштите и спасавања представљају све
активности, поступке и мере које предузимају субјекти система заштите и спасавања у циљу
смањења вероватноће настанка и последица катастрофа. Превентивне мере заштите и спасавања
предузимају сви субјекти система заштите и спасавања у складу са својим надлежностима,
могућностима и способностима. Сви субјекти система су дужни да, у циљу развијања и
унапређивања јединственог система заштите и спасавања, планирају, програмирају и буџетирају
све активности и поступке којима се врши имплементација мера превенције.
Нарочиту важност има оспособљавање свих субјеката система заштите и спасавања за
превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама. Обука и оспособљавање људских ресурса
свих снага система заштите и спасавања на територији Града је неопходан корак у циљу стицања
знања о елементарним непогодама и другим несрећама, процедурама рада и организовања,
комуникацији, итд. Нарочиту важност има иновирање програма оспособљавања и праћење
међународних стандарда и искустава, у циљу обезбеђивања могућности сарадње са снагама
заштите и спасавања из иностранства и учешћа на заједничким вежбама. Неопходно је вршити
израду или набавку одговарајуће литературе, којом би се утицало на свест становништва о
потреби превенције од катастрофа, као и повећању степена знања о примењивим мерама
превенције за сваку појединачну опасност. У школама и вртићима је неопходно увести одређен
број часова наставе на којој би се вршила едукација из области ванредних ситуација. Наставни
кадар је неопходно посебно едуковати у циљу стицања и ширења стручних и методичких знања
у вези са ванредним ситуацијама.
Реаговање у случају настанка опасности од катастрофа представља кључни моменат оперативне
употребе система заштите и спасавања. Мере заштите и спасавања, када наступи опасност од
катстрофа, се односе на способност реаговања у складу са плановима заштите и спасавања и у
складу са насталом ситуацијом, те се указује на важност израде Плана заштите и спасавања града
Пирота који представља основни плански документ на основу кога се субјекти заштите и
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спасавања организују, припремају и учествују у извршавању мера и задатака заштите и
спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и животне средине.
Штаб за ванредне ситуације врши прикупљање података о насталој опасности као и процену
могућих последица и предвиђања развоја опасности, а на основу тога наређује ангажовање
правних лица од посебног значаја за заштиту и спасавање, јединица цивилне заштите и осталих
снага на извршавању задатака цивилне заштите. Мере заштите, када наступи опасност од
катастрофа, представљају организовану и планску употребу снага и средстава у заштити и
спасавању људи, материјалних добара и животне средине, извршавање задатака привредних
друштава и других правних лица и појединаца у спасавању угроженог становништва и
материјалних добара извршавањем задатака цивилне заштите, планирање потребе за тражење
помоћи Војске Србије или међународне помоћи и предузимање других мера на спречавању или
ублажавању последица од катастрофа у складу са одлукама штаба за ванредне ситуације.
Ангажовањем људских и материјалних ресурса у односу на конкретне околности а према
инструкцијама штаба, врши се заштита и спасавање људи, материјалних добара и животне
средине.
Са аспекта примене мера личне, узајамне и колективне заштите, неопходно је сва лица, у
правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање, на примерен начин обучити за рад
у ванредним ситуацијама. Неопходно је планирати и изводити практичне облике групне обуке
за поступање у ванредним ситуацијама. Људске ресурсе је неопходно упућивати на различите
семинаре, курсеве и научне и стручне конференције у циљу обнављања знања, стицања нових
знања и размене искустава. Сваки припадник оперативних снага мора на годишњем нивоу да
присуствује неком од облика обучавања и усавршавања. Иако не спадају у формацијске снаге
система заштите и спасавања, веома важно место заузимају волонтери и добровољци, као и сва
друга лица која нису припадници снага заштите и спасавања. Град Пирот мора да развије
упутство за поступање са таквим лицима, са прецизним процедурама рада.
У организацији Градске управе мора да се дефинише начин праћења појединих опасности од
катастрофа и одговорне службе. Неопходно је да стручна служба буде у сталној вези са правним
лицима која имају обавезу да прате опасности и о њима извештавају, те је значајно успоставити
систем извештавања од стране правних лица, на нивоу који је погодан за рад у односу на периоде
настанка појединих опасности. Стручна служба за ванредне ситуације треба да прима
информације од надлежних делова Градске управе и правних лица од посебног значаја за
заштиту и спасавање (или других правних лица), анализира информације, обрађује их и
доставља команданту штаба односно штабу по одобрењу команданта. У том смислу неопходно
је интерним актом дефинисати одговорна лица у привредним друштвима и другим правним
лицима, као и деловима Градске управе, која имају обавезу праћења додељених елемената
Процене и извештавања о стању и променама, а такође је у ту сврху неопходно дефинисати и
процедуре. С обзиром на број становника на територији Града и обим штете од катастрофа,
неопходно је формирање Одељења за процену штете, са задатаком да прикупља и архивира
податке о причињеним штетама.
Проценом ризика од катастрофа рукује стручна служба, која мора да буде оспособљена за израду
и измене и допуне Процене и Плана заштите и спасавања. Стручна служба израђује процедуре
за рад по питањима обавештавања, извештавања и реализације превентивних мера. По
реализацији мера превенције, стручна служба надлежна за третман ризика, обавештава стручну
службу за ванредне ситуације о реализацији мере. На основу те информације, стручна служба за
ванредне ситуације врши измене и допуне елемената процене за који је ризик смањен применом
мере и обавештава Штаб за ванредне ситуације. Лица запослена у стручној служби је неопходно
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слати на усавршавања, на специјализоване стручне и научне конференције (најмање једном
годишње), и вршити обуке за израду Процене ризика од катастрофа у складу са новим
стандардима.
У циљу правовременог поступања и предузимања свих мера и задатака у ванредним
ситуацијама потребно је утврдити задатке и обавезе свих субјеката у систему заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на територији града Пиротаопшти, а посебно јавнокомуналних предузећа, израдити појединачне планове заштите и спасавања, остварити
непосредни и стални контакт и сарадњу са правним лицима од посебногзначаја за заштиту
и спасавање која имају утврђене задатке и обавезе у ванредним ситуацијама, у планирању
и извршавању мера и задатака и остварити непрекидну хијерархијску комуникацију у
ванредним ситуацијама. Са правним лицима од посебног значаја за заштиту и спасавање
која су извршила своје обавезе проистекле из законске регулативе, неопходно је склопити
уговоре по питању извршавања мера и задатака заштите и спасавања.
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