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Уводна реч
У последњих 30 година, вишеструко је повећан број катастрофа 
у свету, као и разарајући ефекат које имају на друштво и 
околину. Искуства Републике Србије, која се током протеклих 
година суочила са бројним катастрофама које су за последицу 
имале људске жртве, патњу и материјалну штету, потврђују 
чињеницу да ванредне ситуације попут елементарних 
непогодa и техничко-технолошких акцидената, нарушавају 
безбедност и опстанак читавих насеља, па и региона.

Последице катастрофа могу се значајно умањити 
ако су људи добро информисани и упознати 
са начином превенције катастрофа.

Уколико сте свесни могућих опасности и ризика у вашој 
околини, уколико знате како и где да добијете информације, 
како да се организујете у критичним моментима, ваш живот и 
живот ваше породице биће безбеднији. Ви сте главни актер у 
овом систему – ви морате бити свесни опасности, знати како 
да реагујете и како да сарађујете са спасилачким службама. 
Када се ванредна ситуација догоди – најчешће без упозорења 
и изненада – ви и ваша породица суочићете се са разним 
потешкоћама и бити препуштени сами себи док спасилачке 
екипе не стигну на лице места. Од велике је важности да 
познајете процедуре и кораке понашања у тим моментима.

Сврха овог приручника је да помогне вама и вашој породици и 
укаже вам на то како најбоље да реагујете када се несрећа догоди.

Читајте пажљиво – овај приручник упозорава на 
опасности, али и пружа одговоре и даје сугестије које се 
у моменту катастрофа могу показати драгоценим.

Мисија Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих 
послова је заштита људских живота, животне средине, 
материјалних добара и културног и историјског наслеђа, као 
и изградња, одржавање и унапређење способности читаве 
нације за превентивно деловање на ризике. Сектор за ванредне 
ситуације настоји да одговори на изазове и ублажи последице 
од различитих катастрофа које могу погодити наш регион.

Несреће у различитим видовима – пожари, поплаве, земљотреси, 
клизишта, хемијски акциденти – могу се догодити свуда, у 
сваком моменту и без упозорења. Зато је приоритет Сектора 
благовремено и професионално реаговање у таквим ситуацијама. 
Ватрогасци-спасиоци спремни су да у сваком моменту пруже 
свој максимум у заштити и спасавању наших грађана.

Предраг Марић 
Начелник Сектора за ванредне ситуације 
Министарство унутрашњих послова 
Република Србија
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Радиолошке несреће 
могу да настану:

 Î у условима када 
су радиоактивни 
извори ван контроле 
(бачени, изгубљени, 
пронађени или 
украдени),

 Î када постоји 
озрачивање и 
контаминација 
становништва из 
неког разлога,

 Î услед пада сателита 
са радиоактивним 
материјама и

 Î приликом превоза 
радиоактивних 
материјала.

Нуклеарне несреће 
су инциденти, који 
захтевају мере заштите 
због ослобађања 
енергије у нуклеарној 
ланчаној реакцији или 
испуштања производа 
ланчане реакције. 
Нуклеарна постројења на 
којима могу да се догоде 
несреће ове врсте су:

 Î нуклеарне електране,
 Î истраживачки 
реактори и реактори 
на бродовима,

 Î складишта и 
одлагалишта 
радиоактивних 
супстанци и

 Î индустријски објекти 
(нпр. производња 
нуклеарног горива).

 Î  Надлежни орган 
за проглашење 
опасности од 
нуклеарног и 
радиолошког удеса је 
Агенција за заштиту 
од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије 
(http://srbatom.gov.rs).

 Î Становници у 
областима које 
су угрожене 
обавештавају 
се о опасности 
и о спровођењу 
заштитних мера 
преко централних 
и локалних медија 
или на други 
одговарајући начин.

Нуклеарне и радиолошке несреће су 
ванредни догађаји, који директно угрожавају 
људе, околину и материјална добра и 
захтевају предузимање мера заштите.



























Завршна реч
Пред собом имате Приручник за понашање у ванредним 
ситуацијама који ће вам помоћи да креирате свој Породични 
план реаговања у ванредним ситуацијама. Ово је позив да 
се упознате са основним елементима заштите и спасавања 
који вам могу помоћи да свакодневни живот учините бољим 
и безбеднијим за своју породицу, како у месту у ком живите, 
тако и у местима где радите и често боравите. Знајте да су 
све информације у овом приручнику засноване на светски 
признатим научним сазнањима и резултатима истраживања ове 
области, али и на искуствима базираним на разним природним 
катастрофама које су погађале нашу земљу протеклих година.

Намера нам је била да вам омогућимо лак приступ основним 
информацијама корисним за понашање у ванредним ситуацијама, 
и, што је још важније, да их имате пре него што до катастрофе 
дође. Трудили смо се да у приручник буду укључене све 
потенцијалне опасности које би могле да погоде нашу земљу. 
Неке представљене катастрофе и ванредне ситуације нису ни 
честе ни много опасне, ипак, проучите их и упознајте се са њима.

Верујемо да сте свесни да није ни мудро нити корисно 
игнорисати ризик, претварати се да природне 
катастрофе и друге опасности не утичу на нас. Много 
је корисније да будемо свесни свих ситуација које нас 
могу задесити и да будемо у стању да правовремено и 
правилно реагујемо у свакој ванредној ситуацији.

Надамо се да вам је основни концепт јасан: сваки грађанин је 
субјекат у систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
Тачније, онај ко зна како да се понаша у ситуацијама које 
подразумевају ризик по његов живот, па који год то ризици 
били, доприноси сопственој безбедности и безбедности своје 
породице, а уз то чини рад спасилачких служби лакшим.

Сигурни смо да ће вам овај приручник помоћи да се 
припремите и на најбољи начин испланирате свој 
одговор како би се умањиле евентуалне последице 
разних неочекиваних и ванредних догађаја.
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