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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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Пожари у 
домаћинствима



ÎÎ неÎостављајтеÎшпоретÎ
укљученÎбезÎнадзора;

ÎÎ немојтеÎпушитиÎцигаретеÎуÎкревету;

ÎÎ редовноÎпроверавајтеÎ
електроинсталације,Î
грејнаÎтелаÎиÎсистеме;

ÎÎ држитеÎупаљачеÎиÎшибицеÎ
даљеÎодÎдеце;

ÎÎ немојтеÎкориститиÎгрејнаÎтелаÎнаÎ
гасÎилиÎсаÎотворенимÎпламеномÎ
(камине)ÎуÎпросторијамаÎкојеÎ
имајуÎслабуÎвентилацију.

Превентивне мере
 Î Из подрума, гаража, тавана и слично, уклоните 
све ускладиштене запаљиве ствари, попут 
старих часописа, кутија од фарби, разређивача, 
као и старог намештаја, гардеробе итд.

 Î Противпожарна степеништа и пролазе редовно 
чистите и обавезно одржавајте проходним, јер 
то вам је најчешће једини безбедни пут и начин 
да сачувате свој живот и живот ваше породице.

 Î Преконтролишите вашу ватрогасну опрему: 
противпожарне апарате, црева, хидранте, 
и одржавајте их у исправном стању.

 Î Научите да правилно користите (активирате) 
противпожарни апарат и подучите своје 
укућане, јер у случају пожара нећете 
имати времена да прочитате упутство 
за употребу на налепници апарата.

 Î Научите децу да у случају пожара позову 
ватрогасно-спасилачке јединице на број 193.

 Î Уколико приметите пожар или осетите 
мирис дима у вашем стану или згради, 
позовите ватрогасну службу и никада немојте 
претпостављати да је неко то већ учинио.

 Î Неугашени опушак цигарете никада немојте 
бацати кроз прозор или са терасе, јер ће у већини 
случајева завршити у соби или тераси у неком 
од станова испод вашег и изазвати пожар.

КАКО ИХ СПРЕЧИТИ?
Од велике је важности да поштујете следећа правила:

Пожар је реална 
опасност у којој 
поред материјалне 
имовине можете 
изгубити и живот. 
Немојте дозволити 
да вам се догоди, 
обезбедите се 
на време!

Уколико 
уочите 
пожар 

позовите

193



Упутства за понашање у случају пожара

 Î да бисте угасили 
пожар на електричним 
инсталацијама и 
апаратима – можете бити 
изложени струјном удару;

 Î да бисте угасили пожар 
изазван бензином или 
уљем, јер ове супстанце 
плутају на површини 
воде и могу да изазову 
ширење пожара.

Упамтите! Немојте користити воду:

 Î Ако у току ноћи приметите пожар, а немате аларм за 
случај опасности, изађите на прозор или у ходник и 
вичите: „Пожар”, како би пробудили укућане и комшије.

 Î Позовите број 193, дајући конкретне податке о 
локацији пожара: адресу, спрат и број стана.

 Î Уколико је пожар захватио само једну просторију вашег 
стана, затворите врата те просторије и искључите 
електричну енергију. Позовите ватрогасце и евакуишите 
укућане, a ако је пожар мањег обима, покушајте гашење.

 Î Ако је пожар већег обима, напустите стан затварајући 
сва врата за собом. У супротном ће се, због дотока 
свежег ваздуха, пожар брзо проширити на цео стан.

 Î Приликом евакуације важно је да се сви 
укућани окупе у истој просторији, јер постоји 
могућност да се деца из страха сакрију. Тек 
када су сви на броју, крените ка излазу.

Немојте 

користити 

воду да 

бисте 

угасили 

пожар на 

електрo 

инстала- 

цијама и 

апаратима 

или онај 

изазван 

бензином 

или уљем.

 Î Спремите се за сусрет са густим димом и 
врелином, ако имате времена, обујте ципеле са 
дебљим ђоном, обуците капут и вежите крпе и 
пешкире натопљене водом преко носа и уста.

 Î Никада не користите лифт зато што се у току пожара 
ослобађа густ дим који садржи многа отровна испарења 
која брзо испуне окно и кабину лифта, што проузрокује 
сигурну смрт од гушења за све који се ту налазе.

 Î Уколико нисте непосредно угрожени пожаром, најбоље 
је да останете иза затворених врата свог стана. У случају 
да дим почне да продире око врата, натопите пешкире 
и крпе водом, ставите их око штокова и испред врата 
како би спречили продор дима у стан. Ако је спољашњи 
ваздух чист, изађите на терасу затварујући балконска 
врата за собом и сачекајте да ватрогасци заврше 
гашење пожара, јер сте у свом стану најбезбеднији.



Шумски пожари



ÎÎ неÎбацатеÎупаљенеÎцигаретеÎ
наÎотвореномÎпростору;

ÎÎ неÎспаљујетеÎтраву,ÎнискоÎрастињеÎ
нитиÎсмећеÎнаÎотвореномÎ
простору,ÎуÎурбанимÎсрединама,Î
каоÎиÎнаÎобрадивимÎповршинамаÎ
илиÎуÎблизиниÎшума;

ÎÎ неÎпалитеÎроштиљÎнаÎотвореномÎ
просторуÎуÎблизиниÎшумаÎилиÎуÎ
близиниÎсувеÎтравеÎилиÎграна;

ÎÎ избегаватеÎрадовеÎнаÎотвореномÎ
којиÎбиÎмоглиÎдаÎизазовуÎпожар;

ÎÎ неÎостављатеÎсмећеÎуÎшумиÎзбогÎ
могућностиÎсамозапаљења;

ÎÎ водитеÎрачунаÎоÎупотребиÎотвореногÎ
пламенаÎиÎзабранеÎпушењаÎприликомÎ
извођењаÎжетвенихÎрадова;

ÎÎ поштујетеÎзнакеÎзабранеÎ
приступаÎуÎобластимаÎвеликеÎ
опасностиÎодÎпожара.

Шумски пожари су пожари на отвореном који се брзо 
шире и захватају шумске пределе и другу вегетацију – 
жбуње, ниско растиње, траву у близини пољопривредних 
површина, ненасељена и тешко приступачна подручја.

Посебни временски услови – високе температуре, јак ветар 
и суво време утичу на настајање и ширење пожара.

Пожари могу бити изазвани 
природним појавама, попут 
удара грома (овај тип је најређи) 
и од стране човека, односно:

 Î случајно (кратак спој, 
прегрејане машине, 
варнице током радова),

 Î ненамерним паљењем 
(неодговорно понашање 
на излетиштима и бацање 
запаљивих материјала),

 Î подметањем – када је 
пожар намерно изазван 
од стране човека, и

 Î  извођењем пољопривредних 
активности (спаљивање 
стрњишта корова и осталог 
отпада биљног порекла, 
што је изричито забрањено 
Законом о заштити од пожара). 
Нажалост, овакви су најчешћи.

Како би се смањио ризик од пожара, пожељно је да:

ÎÎ одмахÎпозовитеÎ
локалнуÎватрогаснуÎ
јединицуÎнаÎбројÎ
193ÎиÎпружитеÎ
јаснеÎинформацијеÎ
оÎсвојојÎлокацији,Î
каоÎиÎоÎтачнојÎ
локацијиÎпожара;

ÎÎ опишитеÎкакваÎ
вегетацијаÎјеÎ
захваћенаÎпожаром;

ÎÎ уколикоÎстеÎуÎ
могућности,Î
укажитеÎнаÎправацÎ
ширењаÎпожараÎи

ÎÎ неÎпрекидајтеÎ
везуÎдокÎнеÎдатеÎ
свеÎпотребнеÎ
информације.

позовите

Уколико
уочите 
пожар

193



Неугашена 

цигарета 

најчешћи 

је узрочник 

шумских 

пожара 

и никада 

је не 

избацујте 

из возила 

у покрету. 

Када сте у 

природи 

опушке од 

цигарета 

увек 

угасите.

Уколико се ваша кућа налази унутар или у близини 
шуме или шумске области, настојте да:

Уколико је пожар у близини ваше куће:

 Î изађите из куће и одмах угасите преостале 
тачке пожара у близини и

 Î обезбедите дежурство док се сва жаришта потпуно 
не угасе, због могућности појаве мањих пожара 
у близини зграде, као и поновног запаљења.

Када се пожар угаси:

 Î не напуштајте кућу осим уколико 
нисте у потпуности сигурни да сте у 
могућности да се безбедно склоните. 
Могућност преживљавања у стамбеним 
објектима који су изграђени од 
незапаљивих материјала је велика;

 Î уведите у кућу целу породицу, 
и кућне љубимце;

 Î затворите све прозоре и 
врата и блокирајте све отворе 
мокрим тканинама;

 Î склоните завесе са прозора;
 Î померите намештај ка централном 
делу собе, даље од прозора;

 Î затворите сва врата унутар куће;
 Î обезбедите резерве воде;
 Î окупите се сви на једном месту;
 Î имајте уз себе батеријске лампе 
у случају да дође до прекида 
снабдевања електричном енергијом.

Савет 
је да се 
евакуација 
спроведе 
само у 
крајњој 
нужди у 
правцима 
који нису 
угрожени 
пожаром 
и димом 
и према 
упутствима 
од стране 
надлежних 
служби.

 Î останите прибрани;
 Î све запаљиве материјале који се налазе у близини 
куће пребаците у затворена и заштићена места, 
како не бисте изазвали додатно ширење пожара;

 Î затворите све доводе за гас или 
гориво у близини објеката;

 Î омогућите пролаз ватрогасним возилима;
 Î упалите светла унутра или напољу како би се повећала 
видљивост кроз дим, уколико је видљивост смањена.

 Î у пречнику од 20 метара око куће посечете 
ниско растиње и очистите и уклоните 
суву траву, лишће, гранчице;

 Î одржавате двориште – уклањајте суво лишће и 
гране, немојте да дозволите да гране додирују 
зидове куће, нити кровове и балконе;

 Î не држите запаљиве материје и гориво у близини куће;
 Î обезбедите одговарајуће противпожарне 
апарате и сервисирајте их редовно;

 Î обезбедите чесме са дотоком воде и црево 
за воду довољне дужине да покрије област 
коју желите да заштитите, као и резервоаре 
са водом и неелектричну пумпу за воду.

Уколико се пожар шири према вашој кући:



Поплаве



ÎÎ ТокомÎпериодаÎкадÎнемаÎпоплаваÎ
понашајтеÎсеÎодговорно,ÎнеÎбацајтеÎ
отпадÎуÎреке,ÎпотокеÎиÎканале.

ÎÎ АкоÎјеÎотпадÎвећÎуÎкоритимаÎиÎ
каналима,ÎпријавитеÎнадлежнојÎ
комуналнојÎслужби.

ÎÎ УÎградовимаÎгдеÎјеÎкодÎјакихÎкишаÎ
појачаноÎотицањеÎвода,ÎнеÎбацајтеÎ
отпадÎиÎнеÎпрекривајтеÎшахтовеÎ
којиÎодводеÎатмосферскеÎводе.

ÎÎ ПоÎмогућствуÎприпремитеÎџаковеÎ
саÎпескомÎкојеÎуÎслучајуÎнаиласкаÎ
поплавеÎможетеÎставитиÎнаÎулазÎ
иÎзатворитеÎсваÎместаÎнаÎкућиÎ
крозÎкојаÎможеÎдаÎуђеÎвода.

ÎÎ НеÎпреграђујтеÎводотоковеÎ
какоÎбиÎправилиÎакумулацијуÎ
водеÎуÎлетњемÎпериоду.

Поплаве су честe елементарнe непогодe којe могу 
бити локалних размера – уколико погађају насеље 
или мање заједнице, или великих размера – уколико 
погађају читаве сливове река и већи број општина.

Време развијања поплава варира од случаја до 
случаја. Поплаве у равничарским крајевима се 
развијају полако, по неколико дана, за разлику 
од бујичних поплаве које се развијају брзо, 
некад и без видљивих знакова. Овакве поплаве 
формирају опасан и деструктиван плавни талас, 
који са собом носи муљ, камење, грање и отпад.

До плављења долази и када ниво воде у рекама 
порасте толико да долази до појаве подземних 
вода или до преливања преко насипа или када 
услед притиска воде на насипе дође до њиховог 
пробијања. До поплаве може доћи и услед пуцања 
и преливања бране због превеликог дотока воде – 
што проузрокује поплаву сличну бујичној поплави, 
али у много ширим и катастрофалнијим размерама.

Упутства за спречавање поплава у ризичним областима

ÎÎ ПратитеÎинформацијеÎ
прекоÎрадија,Î
телевизијеÎиÎпутемÎ
интернета.

ÎÎ БудитеÎсвесниÎдаÎ
суÎбујичнеÎпоплавеÎ
могуће.ÎУколикоÎ
постојиÎризик,ÎодмахÎ
пређитеÎнаÎвишеÎ
спратовеÎкуће.ÎНеÎ
чекајтеÎинструкцијеÎ
даÎбистеÎтоÎурадили.

ÎÎ ДржитеÎсеÎдаљеÎодÎ
електричнихÎкаблова.

ÎÎ ИзбегавајтеÎобластиÎ
којеÎсуÎпознатеÎ
поÎклизиштимаÎ
иÎодронима.

ÎÎ НеÎометајтеÎ
спасилачкеÎекипеÎ
уÎњиховомÎраду.

Упутства 
за 
понашање 
током 
поплава

Поплаве се могу догодити свуда. Чак и 
врло мали потоци, речице, канали за одвод 
или кишни канали, који делују безопасно, 
могу изазвати поплаве већих размера.



Упутства за понашање уколико је евакуација неопходна

 Î Будите пажљиви при улажењу у зграде због 
скривених оштећења која су могла да настану

 Î Оспособите оштећене септичке јаме и друге 
канализационе системе што је раније могуће – уколико 
су оштећени могу да постану велики здравствени ризик.

 Î Очистите и дезинфикујте све што је поквашено. 
Муљ који остаје после плавне воде, може да 
садржи канализационе отпатке и хемикалије.

 Î Уколико приметите угинуле животиње обавестите 
надлежну службу на телефонске бројеве 193 или 1985.

Упутства за понашање после поплава

 Î Узмите припремљене нужне ствари 
и по могућству организовано 
напустите домаћинство како 
бисте се склонили на сигурно.

 Î Будите кооперативни и сарађујте 
са спасилачким екипама.

 Î Ако живите низводно од брана 
информишите се који је сигнал 
за опасност, колико времена вам 
је потребно да се склоните и која 
је сигурна граница за склањање 
у случају њеног рушења.

 Î Преко средстава јавног 
информисања пратите стање и 
упозорења о могућој поплави.

Уколико 
нађете 
времена да 
обезбедите 
свој дом на 
овај начин, 
не додирујте 
електричну 
опрему ако 
стојите у 
води.

Упамтите! 

Чак и када 

се плавна 

вода 

повуче, 

опасност 

постоји.

Упутства у случају да морате да напустите дом

 Î Не ходајте кроз воду која се креће. Кретање кроз 
воду дубине 15 цм може изазвати пад. Уколико 
морате да прођете кроз воду – ходајте тамо где се 
вода не помера. Користите штап да би проверили 
дубину воде и чврстину тла под водом.

 Î Не улазите возилом у поплављена подручја. У случају 
да вас поплавна вода опколи, напустите возило и 
уколико је могуће безбедно пређите на више тло.

 Î Не прелазите брзаке и потоке пешице нити колима.
 Î Евакуишите домаће животиње, а ако то не можете 
ослободите их из објеката у којима су смештене

 Î Будите припремљени у случају да морате да 
напустите домаћинство – припремите ранац или 
торбу са личним документима и најосновнијим 
стварима (батеријска лампа, пиштаљка, кабаница 
за кишу, топла одећа, дубока обућа – по могућству 
гумене чизме, флаша са пијаћом водом, транзистор 
и резервне батерије, штап, канап и слично).

 Î Слушајте извештаје на вестима о водоснабдевању, 
као и да ли је безбедно пити воду.

 Î Избегавајте плавну воду – она може бити 
загађена муљем, уљем, бензином или фекалном 
канализацијом. Вода може такође бити под 
струјним напоном од подземних каблова.

 Î Избегавајте воду која је у покрету.
 Î Будите пажљиви у областима са којих се плавна вода 
повукла, путеви су можда оштећени и опасни.

 Î Вратите се у своје домове само пошто надлежне 
службе прогласе да је то безбедно.

 Î Немојте користити електричне апарате пре провере.
 Î Очистите и дезинфикујте све површине.
 Î Држите се даље од зграда које су 
окружене плавним водама.

Уколико имате времена, пожељно је да:
 Î обезбедите свој дом;
 Î искључите струју на главном прекидачу;
 Î искључите све електричне уређаје.



ОПРЕЗНО!ТАНАК ЛЕД

Спасавање и рад 
на води (реке и језера)



Спасавање 
у случају 
тоњења или 
друге несреће
Спасиоци ће допловити својим чамцем, 
бродом или даском за спасавање до 
лица коме је неопходна помоћ.

Уколико вам је потребна помоћ следите 
инструкције спасилаца и не паничите, 
како би спасиоци могли да вас пренесу 
до најближег сигурног места.

Ако не можете помоћи лицу које је у 
води и коме је потребна помоћ, пробајте 
да му добаците било какав предмет 
који би га одржао на површини и 
запамтите локацију на којој се налази 
да бисте били у могућности да је 
покажете спасиоцима кад стигну.

Кретање 
по леду на 
површини 
воде – реке 
или језера
У случају да се крећете по леду, знајте 
да постоји могућност да он пукне и да 
пропаднете. При себи би увек требало 
да имате неопходну заштитну опрему 
у таквим ситуацијама, као и мобилни 
телефон и пиштаљку око врата.

 Î адекватна опремљеност за пловидбу,
 Î адекватно установљена рута пута,
 Î употреба светала за ноћну навигацију,
 Î коришћење прслука за спасавање и
 Î коришћење пиштаљке или дозивање 
у помоћ уколико пловило тоне.

Док пловите и када се налазите 
на води неопходно је следеће:

 Î Не померајте се.
 Î Одмах зовите у помоћ или 
дувајте у пиштаљку.

 Î Покушајте лагано да се вратите 
одакле сте дошли.

 Î Покушајте да се подигнете изнад 
леда, котрљајте се по њему, ходајте 
четвороношке или пузећи док 
не дођете до дебљег леда.

 Î После избављења, утоплите се.
 Î Ако нисте у могућности да се вратите на 
сигуран лед, запамтите да је неопходно 
да смањите губитак топлоте тела.

Упутства у случају да лед пукне

 Î Позовите спасилачке службе.
 Î Покушајте да помоћу конопца, 
гране, штапа, дрвета или 
другог предмета повучете или 
привучете лице које је у леду.

 Î Одвлачите лице које је у води у правцу 
чврстог леда, ходајте четвороношке или 
пузите последњих неколико метара.

Упутствa у случају да је неком 
другом потребна помоћ

 Î Ако лице може да се креће, пробајте 
да га утоплите. Промените мокру 
одећу и обућу и обуците суву.

 Î Ако је лице несвесно или није у стању 
да се креће, избегните непотребно 
покретање. Не покушавајте да га 
пресвучете, сачекајте спасиоце. Прекријте 
га да бисте спречили губитак топлоте тела.

 Î Можете му дати топлу воду са шећером, 
никако алкохол. Масажа, алкохол и 
брзо утопљавање може довести до 
опасног губитка топлоте тела.

Упутства за пружање прве помоћи 
лицима која су била у хладној води



СрбијаÎспадаÎуÎподручјаÎкојаÎ
суÎугроженаÎклизиштимаÎ
иÎодронима,Î30%ÎнашеÎ
територијеÎподложноÎјеÎ
клизиштима.ÎДаÎбиÎсеÎштетеÎ
умањиле,ÎважноÎјеÎупознатиÎ
сеÎсаÎовомÎелементарномÎ
непогодомÎсеизмолошкогÎиÎ
литосферскогÎкарактера.

КлизиштаÎпредстављајуÎ
кретањеÎземље,ÎкамењаÎиÎ
другихÎнаноса.ÎАктивирајуÎ
сеÎиÎразвијајуÎбрзо,ÎкадаÎсеÎ
водаÎакумулираÎуÎземљиштуÎ
каоÎпоследицаÎјакихÎиÎ
обилнихÎкиша,ÎподземнихÎ
вода,ÎотапањаÎснегаÎиÎ
неадекватнеÎексплоатацијеÎ
земљишта.ÎМогуÎдаÎнастануÎ

Уколико живите у 
областима која су подложна 
клизиштима и одронима:

 Î обратите пажњу на чудне звукове 
који могу бити показатељи 
покретања клизишта или одрона – 
попут ломљења дрвећа и слично;

 Î уколико сте у близини потока или 
канала, будите на опрезу због 
повећања или смањења протока 
воде или замућивања воде;

 Î размотрите могућност напуштања 
угроженог места под условом да 
то можете безбедно учинити;

 Î останите будни и на опрезу 
– слушајте упозорења 
са радија и телевизије о 
могућим јаким кишама.  Î обавестите надлежну службу 

на број 193 или 1985,
 Î обавестите комшије које могу бити 
погођене овом опасношћу и

 Î удаљите се из зоне клизишта, 
будући да је то најбоља заштита.

Уколико приметите 
опасност од клизишта:

 Î Држите се даље од области 
која је погођена клизиштима.

 Î Слушајте радио и телевизијске 
вести како бисте били у току 
са свежим информацијама.

 Î Обратите пажњу на поплаве, 
које се могу појавити после 
клизишта и одрона.

 Î Проверите да ли има 
повређених или заробљених 
људи у близини клизишта.

 Î Помозите комшијама којима 
је потребна посебна помоћ 
– деци, старијима и људима 
са посебним потребама.

 Î Проверите и пријавите локалним 
властима уколико има покиданих 
електричних водова или 
оштећених путева или пруга.

 Î Пријавите оштећења у темељу кућа, 
на димњацима или крововима.

 Î Поново засадите дрвеће, у 
најкраћем могућем року, пошто 
ерозија може довести до губљења 
земљаног прекривача и нових 
клизишта у будућности.

Упутства после клизишта

Вожња 

током јаких 

киша је  

опасна. 

Будите 

веома 

опрезни 

уколико 

возите – 

обратите 

пажњу на 

оштећене 

путеве, 

блато, пало 

камење 

или друге 

показа-

теље.

Клизиштa и одрони
каоÎпоследицаÎлошегÎ
односаÎпремаÎземљишту,Î
поготовуÎуÎпланинскимÎ
областима,Îкањонима,Î
илиÎуÎблизиниÎобала.

УÎслучајуÎклизишта,ÎобрушаваÎ
сеÎмасаÎкамењаÎиÎземље.Î
КлизиштаÎмогуÎбитиÎмалаÎ
иÎвелика,ÎспораÎилиÎбрза,ÎаÎ
активирајуÎсеÎкаоÎпоследица:

ÎÎ јакихÎкиша,
ÎÎ земљотреса,
ÎÎ пожара,
ÎÎ јакихÎзимаÎиÎсмрзавања,
ÎÎ ерозијаÎуÎслучајуÎљудскеÎ
модификацијеÎтеренаÎи

ÎÎ подземнихÎвода.



Земљотрес



Упутства за време земљотреса 
уколико се налазите у 
затвореном простору

Земљотрес или потрес настаје услед 
померања тектонских плоча, кретања 
Земљине коре или појаве удара. 
Последица тога је подрхтавање тла због 
ослобађања велике енергије. Јачина 
потреса зависи од више чинилаца.

Насупрот распрострањеном уверењу да су 
то ретке појаве, земљотреси се дешавају 
врло често. На срећу, највећи број је слабијег 
интензитета који не изазива оштећења. 
Земљотрес се не може предвидети, али 
можемо научити како да се заштитимо.

Интензитет земљотреса одражава рушилачки 
ефекат земљотреса на површини терена. 
Изражава се различитим скалама, најчешће 
Меркалијевом скалом од 12 степени. 
Магнитуда земљотреса, с друге стране, 
представља јединицу мере количине 
ослобођене енергије у хипоцентру, у жаришту 
земљотреса. Изражава се Рихтеровом 
скалом која нема горњу границу, али како 
до данас није забележен земљотрес јачине 
10, обично се представља до 9 јединица.

ÎÎ ОстанитеÎмирниÎ
иÎприсебниÎиÎнеÎ
дозволитеÎдаÎвасÎ
обузмеÎпаника.Î
БудитеÎсвесниÎдаÎсуÎ
некиÎземљотресиÎ
самоÎпочетниÎ
потресиÎиÎдаÎубрзоÎ
можеÎуследитиÎ
следећи,ÎјачиÎ
потрес.Î

ÎÎ НеÎпаничите!Î

ÎÎ НеÎпокушавајтеÎдаÎ
бежите.Î

ÎÎ СпуститеÎсеÎнаÎпод,Î
склупчајтеÎсеÎиÎ
заштититеÎглаву.

Шта чинити 
за време 
земљотреса?

ÎÎ НађитеÎзаклонÎнаÎбезбеднимÎместимаÎ
уÎкућиÎкаоÎштоÎсу:Îдовратници,ÎносећиÎ
зидови,ÎместоÎисподÎстола,ÎчврстогÎ
намештајаÎиÎостанитеÎтамоÎдокÎтрајеÎ
потрес,ÎилиÎпокриjтеÎсвојеÎлицеÎиÎ
главуÎрукамаÎиÎсклонитеÎсеÎуÎугаоÎ
унутрашњихÎзидоваÎпосторије.

ÎÎ УдаљитеÎсеÎодÎстакла,Îпрозора,ÎспољнихÎ
зидоваÎиÎврата,ÎиÎбилоÎчегаÎштоÎможеÎ
даÎпадне,ÎпопутÎлустераÎилиÎполица.

ÎÎ УколикоÎстеÎуÎкревету,ÎспуститеÎсеÎ
поредÎкреветаÎиÎзаштититеÎглаву.

ÎÎ ОстанитеÎуÎкућиÎдокÎпотресÎнеÎпрестанеÎ
иÎнеÎбудеÎбезбедноÎзаÎвасÎдаÎизађетеÎ
(истраживањаÎсуÎпоказалаÎдаÎнајвишеÎ
повредаÎнастајеÎкадÎљудиÎпокушавајуÎ
даÎизађуÎизÎзградеÎзаÎвремеÎпотреса).Î
ИзÎприземнеÎзградеÎилиÎсаÎпрвогÎ
спратаÎможетеÎизаћиÎнаÎотворенÎ
простор,ÎалиÎводитеÎрачунаÎдаÎбудетеÎ
наÎбезбеднојÎудаљеностиÎодÎзграда.

ÎÎ СвеÎдокÎземљотресÎтраје,ÎизбегавајтеÎ
степеништаÎиÎлифтове

ÎÎ НеÎкориститеÎлифт.



ÎÎ НеÎизлазитеÎнаÎтерасуÎилиÎбалкон.
ÎÎ НеÎдржитеÎполицеÎизнадÎкревета.
ÎÎ УколикоÎстеÎуÎблизиниÎвисокеÎ
зградеÎилиÎунутарÎње,ÎсклонитеÎсеÎ
одÎстаклаÎиÎспољнихÎзидова.

ÎÎ УколикоÎстеÎуÎјавномÎобјектуÎ(школа,Î
предузеће,ÎтржниÎцентар,ÎцентарÎзаÎ
рекреацијуÎилиÎпродавница)Î–ÎостанитеÎмирниÎ
иÎизбегавајтеÎпанику.ÎДржитеÎсеÎдаљеÎодÎмасеÎ
људиÎкојаÎсеÎуÎпанициÎкрећеÎкаÎизлазима.

ÎÎ БудитеÎсвесниÎдаÎможеÎдоћиÎдоÎнестанкаÎ
струје,ÎиÎдаÎсеÎалармиÎ(противпожарниÎ
иÎдруги)ÎмогуÎукључити.

ÎÎ УвекÎимајтеÎприпремљенуÎбатеријскуÎ
лампуÎиÎтранзиcторскиÎпријемникÎ
саÎрезервнимÎбатеријама.

ÎÎ ОдмахÎискључитеÎсвеÎизвореÎелектричнеÎ
енергије,ÎгасаÎиÎводе.ÎУколикоÎстеÎ
користилиÎбилоÎкојиÎизворÎтоплоте,Î
искључитеÎгаÎкадаÎсеÎпотресÎсмири.

ÎÎ УколикоÎдођеÎдоÎпојавеÎпожара,ÎпокушајтеÎ
даÎгаÎугаситеÎиÎобавеститеÎлокалнуÎ
ватрогасно-спасилачкуÎјединицу.

ÎÎ УколикоÎјеÎпотребноÎиÎуколикоÎстеÎуÎ
могућностиÎпридружитеÎсеÎтимовимаÎзаÎ
спасавањеÎизÎрушевинаÎиÎукључитеÎсеÎуÎ
потрагуÎиÎпружањеÎпомоћиÎнастрадалимаÎ
подÎрушевинамаÎсрушенихÎобјеката.

Упутства за понашање током земљотреса 
уколико сте на отвореном

 Î Склоните се од уличне расвете, електричних 
каблова и зграда, највећа опасност је у близини 
грађевина, на излазима и уз спољне зидове.

 Î Уколико сте на улици водите рачуна о објектима који 
могу пасти на вас, као што су димњаци, црепови са 
крова, сломљено прозорско стакло и слично.

 Î Заштитите главу рукама или ташном.

Упутства за понашање током земљотреса 
уколико сте у возилу у покрету

 Î Зауставите се уколико вам безбедност у саобраћају дозвољава.
 Î Избегавајте заустављање у близини зграда, дрвећа, 
надвожњака или електричних каблова.

 Î Наставите опрезно када потрес престане. Избегавајте путеве, 
мостове или рампе који су можда оштећени у потресу.



Упутства за понашање после првог удара земљотреса

 Î Будите спремни за додатне потресе. Ако је објекат 
оштећен, због могућности настанка јачег земљотреса, 
напустите га смирено, без панике и по реду: мајке са 
децом, стари, болесни, особе са инвалидитетом итд.

 Î Уколико се налазите у оштећеном објекту и осећате мирис 
гаса или видите покидане каблове, не палите свеће и 
шибице због опасности од пожара и експлозија.

 Î Проверите да ли је неко повређен.
 Î Не померајте озбиљно повређене особе.
 Î Пратите упутства надлежних органа.
 Î Користите телефон само у случају нужде како 
се телефонске линије не би оптеретиле.

 Î Не користите аутомобиле како не бисте ометали 
спасилачке екипе у обављању њихових функција.

 Î Избегавајте улазак у кућу, поготово уколико постоје оштећења, 
осетите мирис гаса или видите оштећене каблове.

Упутства за понашање уколико се нађете под рушевинама 

 Î Не палите шибицу.
 Î Не крећите се.
 Î Прекријте уста марамицом или тканином.
 Î Ударајте о цев или зид како би спасилачки тимови могли 
да вас пронађу. Уколико имате пиштаљку искористите је. 
Вичите само уколико је то последња опција. Викање може 
изазвати удисање опасно велике количине прашине.

 Î Сачувајте присебност и покушајте да се орјентишете. 
 Î Ако сте притиснути материјалом, започните са лаганим 
одстрањивањем, при чему штедите снагу и чувајте се 
оштрих предмета и накнадног повређивања.

Напомена: Републички сеизмолошки завод је национална установа која има тачне 
и проверене информације о земљотресима http://www.seismo.gov.rs.



Техничко-технолошке 
опасности



ÎÎ употребитеÎодговарајућаÎилиÎ
приручнаÎсредстваÎкојаÎиматеÎуÎ
домаћинствуÎ(респираторе,ÎмаскеÎ
одÎматеријалаÎсаÎдобромÎмоћиÎ
упијања,Îмарамице,Îгазу,ÎделовеÎ
одећеÎиÎслично),ÎкојаÎћетеÎпреÎ
употребеÎнатопитиÎводомÎилиÎ
растворомÎсода-бикарбоне;

ÎÎ заÎзаштитуÎочијуÎупотребитеÎнаочареÎ
сличнеÎонимаÎзаÎзаштитуÎнаÎраду,Î
марамице,ÎделовеÎодећеÎиÎслично.

ÎÎ УколикоÎбудеÎпостојалаÎпотребаÎзаÎ
евакуацијомÎприпремитеÎкишнеÎ
огртаче,Îветровке,ÎотпорнуÎодећуÎ
одÎсинтетичкогÎиÎнепромочивогÎ
материјала,ÎкаоÎиÎрукавице,Î
чизмеÎилиÎдубокеÎципеле.

У случају настанка опасности потребно је предузети следеће:
Техничко-технолошкеÎ
опасностиÎнастајуÎ
каоÎизненадниÎиÎ
неконтролисаниÎ
догађајиÎприликомÎ
управљањаÎодређенимÎ
средствимаÎиÎ
обављањaÎактивностиÎ
саÎопаснимÎматеријамаÎ
узÎпожар,Îексплозију,Î
изливање,ÎиспаравањеÎ
илиÎтерористичкуÎ
активност.

КарактеристичнеÎсуÎпо:
ÎÎ брзојÎпојавиÎ
здравственихÎ
симптомаÎкодÎ
људиÎ(мучнина,Î
повраћање,Î
анксиозност,Î
тешкоћеÎсаÎдисањем,Î
грчеви,ÎупалаÎочију,Î
црвенилоÎкожеÎ
иÎосип,Îпликови)Î
иÎживотињаÎ
(неуобичајенÎ
бројÎугинулих,Î
дивљихÎиÎдомаћихÎ
животиња,Îптица,Î
рибаÎиÎинсеката);

ÎÎ приметнимÎзнацимаÎ
уÎоколиниÎ(дим,Î
пламен,ÎзвучниÎ
ефекат,ÎобојениÎ
талози,ÎувелоÎлишће,Î
продорниÎмирис);

ÎÎ краткомÎвременскомÎ
трајању,ÎодносноÎ
дугомÎуÎслучајуÎ
нуклеарногÎилиÎ
радијационогÎ
акцидентаÎи

ÎÎ сложеностиÎ
спровођењаÎзаштитеÎ
иÎотклањањаÎ
последица,ÎпосебноÎ
кодÎнуклеарнихÎ
иÎрадијационихÎ
акцидената.

ÎÎ акоÎстеÎнапољуÎодмахÎилиÎ
штоÎпреÎнапуститеÎпросторÎ
–ÎместоÎнастанкаÎудеса;

ÎÎ акоÎнистеÎповређениÎ
помозитеÎповређеном;

ÎÎ уколикоÎпостојиÎмогућност,Î
склонитеÎсеÎуÎзатворениÎпростор;

ÎÎ затворитеÎсвеÎпрозореÎиÎвратаÎ
иÎискључитеÎклима-уређајеÎ
иÎдругеÎвентилаторе;

ÎÎ употребитеÎприручнаÎсредстваÎ
заÎзаштитуÎорганаÎзаÎдисањеÎ
(марамицу,ÎдеоÎодећеÎилиÎдругеÎ
тканинеÎнатопљенеÎводом);

ÎÎ уколикоÎстеÎуÎстануÎилиÎкодÎ
куће,ÎизвршитеÎхерметизацијуÎ
просторијаÎуÎкојимаÎборавитеÎ
(попунитеÎотвореÎиÎпукотинеÎ
самолепљивимÎтракама,Îћебадима,Î
прекривачимаÎиÎдругимÎтканинамаÎ
којеÎможетеÎдаÎискористите);



У случају да сте лакше захваћени 
ефектима удеса (отровани, опечени 
или физички повређени):

Уколико сте у возилу:

 Î останите прибрани;
 Î затворите прозоре и држите их 
затвореним, искључите 
клима-уређаје и вентилацију;

 Î потражите зграду у којој бисте 
могли наћи уточиште и пажљиво 
зауставите своје возило, а уколико 
то није могуће, останите у возилу;

 Î укључите радио и пратите обавештења 
и упутства надлежних служби.

 Î исперите руке,
 Î скините сочива,
 Î одмах се ослободите контаминираних 
делова одеће и обуће, ставите одећу 
у пластичну кесу или у канту,

 Î истуширајте се, при чему се више 
пута насапуњајте и исперите,

 Î направити 2% раствор соде-бикарбоне 
(1 кесицу соде-бикарбоне од 20 г 
растворити у 1 литар воде), са којим ћете 
испрати очи, уста и органе за дисање, 
исперите свако око без много притиска, 
од носа ка споља по 15 минута,

 Î потражите медицинску помоћ уколико 
имате озбиљне сумње да сте били 
изложени опасним супстанцама,

 Î пажљиво прегледајте рану – опекотину,
 Î на рану ставити чисту газу и 
фиксирајте опечени део коже као 
да је поломљен, како не би дошло 
до даљег оштећења ткива,

 Î повређенима хитно надокнадите 
изгубљену течност и со,

 Î контролишите дисање и
 Î сачекајте медицинску помоћ, а уколико је 
хитна помоћ спречена, организујте превоз 
повређених до здравствене установе.

Уколико сте у близини места удеса:

 Î останите прибрани и покушајте да се 
заштитите, и тек када сте адекватно 
заштићени, понудите помоћ другима, 
али само уколико знате како;

 Î удаљите се од места удеса 
у што краћем року;

 Î не крећите се и не додирујте места на 
којима постоје опасне хемикалије;

 Î не палите цигарету;
 Î покушајте да покријете тело у највећој 
могућој мери и заштитите дисајне 
путеве од опасног гаса или прашине, 
покријте уста и нос пешкиром или 
неким платном, полако дишите.

Останите присебни, 
не паничите!

Пратите упутства 
органа надлежних 
служби и обавештења 
путем средстава 
јавног информисања.

УÎслучајуÎпрестанкаÎопасностиÎ
потребноÎјеÎпредузетиÎследеће:

ÎÎ обавезноÎсеÎјавитеÎ
здравственојÎустановиÎ
радиÎпрегледа;

ÎÎ уколикоÎјеÎдошлоÎдоÎ
контаминацијеÎпростораÎ
гдеÎборавите,ÎуклонитеÎ
прашинуÎсаÎодећеÎиÎпредметаÎ
навлаженимÎматеријаломÎ
саÎдобромÎмоћиÎупијањаÎ
поÎупутствуÎдобијенимÎодÎ
надлежнеÎслужбе.Î

Напомена:  Водите рачуна о 
поступању са генерисаним 
отпадом (одећом, обућом, 
материјалом за чишћење и 
сваким предметом који је 
био изложен контаминацији). 
Како би спречили даље 
загађење, обавезно спремите 
отпад у пластичне вреће и 
одложите на место одређено 
од стране надлежне службе.



Нуклеарне и 
радиолошке несреће



РадиолошкеÎнесрећеÎ
могуÎдаÎнастану:

ÎÎ уÎусловимаÎкадаÎ
суÎрадиоактивниÎ
извориÎванÎконтролеÎ
(бачени,Îизгубљени,Î
пронађениÎилиÎ
украдени),

ÎÎ кадаÎпостојиÎ
озрачивањеÎиÎ
контаминацијаÎ
становништваÎизÎ
некогÎразлога,

ÎÎ уследÎпадаÎсателитаÎ
саÎрадиоактивнимÎ
материјамаÎи

ÎÎ приликомÎпревозаÎ
радиоактивнихÎ
материјала.

НуклеарнеÎнесрећеÎ
суÎинциденти,ÎкојиÎ
захтевајуÎмереÎзаштитеÎ
збогÎослобађањаÎ
енергијеÎуÎнуклеарнојÎ
ланчанојÎреакцијиÎилиÎ
испуштањаÎпроизводаÎ
ланчанеÎреакције.Î
НуклеарнаÎпостројењаÎнаÎ
којимаÎмогуÎдаÎсеÎдогодеÎ
несрећеÎовеÎврстеÎсу:

ÎÎ нуклеарнеÎелектране,
ÎÎ истраживачкиÎ
реакториÎиÎреакториÎ
наÎбродовима,

ÎÎ складиштаÎиÎ
одлагалиштаÎ
радиоактивнихÎ
супстанциÎи

ÎÎ индустријскиÎобјектиÎ
(нпр.ÎпроизводњаÎ
нуклеарногÎгорива).

ÎÎ ÎНадлежниÎорганÎ
заÎпроглашењеÎ
опасностиÎодÎ
нуклеарногÎиÎ
радиолошкогÎудесаÎјеÎ
АгенцијаÎзаÎзаштитуÎ
одÎјонизујућихÎ
зрачењаÎиÎнуклеарнуÎ
сигурностÎСрбијеÎ
(http://srbatom.gov.rs).

ÎÎ СтановнициÎуÎ
областимаÎкојеÎ
суÎугроженеÎ
обавештавајуÎ
сеÎоÎопасностиÎ
иÎоÎспровођењуÎ
заштитнихÎмераÎ
прекоÎцентралнихÎ
иÎлокалнихÎмедијаÎ
илиÎнаÎдругиÎ
одговарајућиÎначин.

НуклеарнеÎиÎрадиолошкеÎнесрећеÎсуÎ
ванредниÎдогађаји,ÎкојиÎдиректноÎугрожавајуÎ
људе,ÎоколинуÎиÎматеријалнаÎдобраÎиÎ
захтевајуÎпредузимањеÎмераÎзаштите.



ÎÎ затекнетеÎлиÎсеÎнаÎотвореномÎ
просторуÎодмах,ÎбрзоÎ
иÎбезÎпанике,ÎуђитеÎуÎ
затворениÎпросторÎ(кућу,Î
станÎилиÎсклониште);

ÎÎ акоÎстеÎдужеÎбилиÎнаÎотвореномÎ
простору,ÎпреÎуласкаÎуÎкућу,Î
станÎилиÎсклониште,ÎскинитеÎ
саÎсебеÎспољнеÎделовеÎодећеÎ
иÎоставитеÎихÎнапољу;

ÎÎ поÎуласкуÎуÎзатворениÎ
просторÎодмахÎоперитеÎ
непокривенеÎделовеÎтелаÎ
(руке,Îлице,Îврат,Îкосу…);

ÎÎ затекнетеÎлиÎсеÎуÎзатвореномÎ
просторуÎзатворитеÎпрозореÎиÎ
врата,ÎискључитеÎвентилацијуÎ
иÎтуÎостанитеÎдоÎдаљњег;

ÎÎ укључитеÎрадиоÎилиÎТВÎ
пријемникÎзбогÎдобијањаÎ
информацијаÎоÎместуÎиÎприродиÎ
несрећеÎиÎоÎмерамаÎзаштитеÎиÎ
спасавањаÎкојеÎтребаÎпредузети;

ÎÎ посебноÎсеÎпобринитеÎзаÎдецу,Î
труднице,Îстаре,ÎнемоћнеÎиÎ
болеснеÎособеÎиÎинвалиде,ÎкакоÎ
укућанеÎтакоÎиÎкомшијеÎи

ÎÎ предузмитеÎмереÎзаштитеÎиÎ
спасавањаÎпремаÎупутствимаÎ
којеÎдајуÎнадлежнеÎслужбеÎилиÎ
средстваÎјавногÎинформисања.Î

Напомена:ÎСклањањеÎуÎ
затворениÎпростор,Îкућу,ÎстанÎ
илиÎсклоништеÎјеÎмераÎкојаÎсеÎ
спроводиÎ24Îсата,ÎзатоÎнеÎпаничитеÎ
иÎнеÎнапуштајтеÎпросторије!

Док не добијете упутства која дају 
надлежне службе или телевизија 
предузмите следеће:

По пријему обавештења 
о опасности потребно је 
предузети следеће мере:

 Î припремите средства за херметизацију 
просторија у којима бораве чланови 
домаћинства (попуните отворе и 
пукотине самолепљивим тракама, 
ћебадима, прекривачима и другим 
тканинама које можете да искористите);

 Î за заштиту органа за дисање припремите 
приручна средства која имате у 
домаћинству: респираторе, маске од 
материјала са великом моћи упијања, 
марамице, газу, делове одеће и слично;

 Î за заштиту очију припремите наочаре 
сличне онима за заштиту на раду, или 
марамице, делове одеће и слично;

 Î уколико буде постојала потреба за 
евакуацијом припремите за чланове 
домаћинства: кишне огртаче, ветровке, 
отпорну одећу од синтетичког и 
непромочивог материјала, као и 
рукавице, чизме или дубоке ципеле.

ПотребноÎјеÎдаÎзнатеÎиÎследеће:
ÎÎ заÎисхрануÎкориститеÎсамоÎ
намирницеÎкојеÎвамÎсеÎналазеÎ
уÎкући,ÎстануÎилиÎсклоништу;

ÎÎ неÎкориститеÎводуÎзаÎ
пићеÎизÎводовода;

ÎÎ уколикоÎстеÎуÎмогућности,Î
преÎуласкаÎуÎкућуÎзатворитеÎ
свеÎотвореÎнаÎобјектимаÎ
гдеÎсеÎналазеÎживотињеÎ
иÎзаштититеÎизвореÎводеÎ
заÎпићеÎ(бунаре);

ÎÎ животињеÎхранитеÎпоÎ
упутствимаÎнадлежнеÎ
службе,ÎникакоÎхраномÎкојаÎ
сеÎналазиÎнаÎотвореномÎи

ÎÎ неÎпуштајтеÎживотињеÎ
наÎиспашу.

Останите присебни, 
не паничите.

Пратите упутства 
надлежне службе 
и телевизије и 
поступајте по њима!



Примери терористичких напада у 
Сједињеним Америчким Државама, 
Енглеској, Јапану, Шпанији, Индонезији 
и Русији указују да ни велики системи 
који се дуго припремају за суочавање 
са последицама терористичких 
аката, нису имуни на пропусте у 
функционисању који су врло често 
условљени фактором изненађења 
и шока. За друштво као што је 
Србија, која тек успоставља основе 
јединственог система реаговања у 
ванредним ситуацијама, могућност 
да до пропуста дође је jош већа.

Последице терористичких аката 
осим људских жртава, подразумевају 
и велике материјалне штете, које је 
неопходно санирати веома брзо, 
што се у неким случајевима ради 
паралелно са акцијама трагања 
за преживелима. Функционисање 
медицинских и комуналних служби 
локалне самоуправе је од велике 
важности. При санирању последица 
терористичких аката у првом плану 
су брзина и ефикасност, посебно кад 
је у нападу било људских жртава, како 
би се смањила могућност ширења 
заразних болести. Сходно томе, 
план санације терена је обавезни 
саставни део планова за реаговање 
у ванредним ситуацијама.

Шта можете да учините да 
бисте били спремни у случају 
терористичког напада?
Потребно је да утврдите 
потенцијалне опасности и могућ 
обим штете у вашем окружењу. 
Након тога обавите разговор са 
укућанима, комшилуком и локалном 
заједницом. Заједнички направите 
план евакуације и дефинишите 
кораке у случају тероризма.

 Î креирате план комуникације 
за хитне случајеве;

 Î установите заједничко 
место окупљања;

 Î припремите залихе и опрему за 
случај изненадног напуштања 
куће (лекове, документа, новац, 
воду, храну, ћебад, шаторе, прву 
помоћ, батеријске лампе…);

 Î прегледајте и усагласите планове 
за евакуацију обданишта или школа 
ваше деце и фирме у којој радите.

У циљу што боље припреме 
требало би да:

У случају евакуације:
 Î обуците се топло – панталоне, топлу 
јакну, одговарајуће ципеле, како 
бисте се заштитили у највећој мери;

 Î поведите кућне љубимце 
– не остављајте их;

 Î закључајте кућу;
 Î користите путне правце које 
одреде надлежне службе.

Упутства за понашање након 
терористичког напада су следећа: Евакуација: 

Ако 
надлежне 
службе 
траже да 
напустите 
кућу, 
постоји 
добар 
разлог за то 
и требало 
би да одмах 
поступите 
по њиховом 
савету. 
Пратите 
радио 
и теле-
визијске 
станице 
ради 
инфор-
мација и 
упутстава 
надлежних.

 Î останите смирени и 
будите стрпљиви;

 Î слушајте радио и телевизију 
како би били у току са 
свежим информацијама или 
инструкцијама надлежних;

 Î пратити савете надлежних служби;
 Î ако се напад догодио у близини, 
пружите прву помоћ повређенима;

 Î ако се напад догодио у близини, 
проверите штету користећи 
батеријске лампе, немојте палити 
свеће, шибице, електричне уређаје;

 Î проверите да ли има ватре 
и да ли цури гас;

 Î искључите све оштећене уређаје;
 Î збрините кућне љубимце 
и домаће животиње;

 Î проверите непосредно окружење 
и пружите прву помоћ.

Тероризам



Екстремни 
временски услови



ТоплотниÎударÎјеÎ
једнаÎодÎнајтежихÎ
компликацијаÎ
термичкогÎстреса.Î
ДоÎовогÎстањаÎ
долазиÎуÎусловимаÎ
повишенеÎспољнеÎ
температуреÎиÎвисокогÎ
процентаÎвлажностиÎ
ваздуха,ÎкаоÎиÎзбогÎ
пренапорногÎрада.Î
УследÎинтензивногÎ
излагањаÎорганизмаÎ
топлотиÎдолазиÎдоÎ
наглогÎпорастаÎтелеснеÎ
температуреÎпрекоÎ41°Î
ЦелзијусаÎуÎкраткомÎ
временскомÎпериодуÎ
(10—15Îминута).

Екстремна 
врућина – 
топлотни 
удар

Симптоми топлотног 
удара су:

ÎÎ високаÎтелеснаÎтемператураÎ
(изнадÎ40°C),

ÎÎ суваÎиÎврућаÎкожа,
ÎÎ отежаноÎдисање,
ÎÎ тахикардија-ÎубрзанÎрадÎсрцаÎ
(160-180ÎоткуцајаÎуÎминути),

ÎÎ низакÎкрвниÎпритисак,
ÎÎ вртоглавица,Îглавобоља,Îумор,
ÎÎ мучнинаÎиÎповраћање,Î
грчеви,ÎнесигуранÎход,

ÎÎ губитакÎсвестиÎи
ÎÎ одсуствоÎзнојења.

УколикоÎсуÎкодÎособеÎприметниÎ
симптомиÎтоплотногÎудара,Î
неопходноÎјеÎдаÎјојÎсеÎуÎштоÎкраћемÎ
рокуÎснизиÎтемператураÎиÎпружиÎ
неопходнаÎпрваÎпомоћ.

Потребно је:
 Î одвести особу у расхлађену 
просторију или у хлад,

 Î уклонити јој сувишну одећу,
 Î расхладити је умивањем хладном водом, 
излагањем струјању ваздуха и

 Î дати јој да пије течности – напитке без кофеина 
и алкохола, уколико је у свесном стању.

Топлотни удар је врло сличан сунчаници, с 
разликом да не мора настати као последица 
директног излагања сунцу. Као основни вид 
превенције препоручује се адекватан избор 
одеће примерен климатским условима – светле 
тканине и природни материјали, редовна 
рехидратација, расхлађивање и слично.



ЈакеÎснежнеÎпадавине,Î
екстремнаÎхладноћаÎ
иÎдуготрајноÎ
излагањеÎнискимÎ
температурамаÎмогуÎ
изазватиÎхипотермијуÎ
кодÎпојединацаÎиÎ
паралисатиÎживотÎ
иÎфункционисањеÎ
заједницеÎ(прекидÎ
снабдевањаÎ
електричномÎ
енергијомÎиÎводом,Î
прекидÎсаобраћаја,Î
поплавеÎиÎслично).

Екстремна 
хладноћа – 
снежне олује 
и смрзавање

Општа упутства:
ÎÎ НабавитеÎдовољнеÎколичинеÎ
огреваÎиÎнамирница.

ÎÎ ПрипремитеÎтранзистореÎсаÎ
резервнимÎбатеријамаÎуколикоÎдођеÎ
доÎпрекидаÎелектричнеÎенергије.

ÎÎ НекаÎвамÎуÎкућиÎбудеÎтоплоÎиÎостанитеÎ
унутраÎуколикоÎјеÎтоÎмогуће.

ÎÎ НеÎпуштајтеÎдецуÎнапољеÎбезÎнадзора.
ÎÎ ОбуцитеÎодговарајућуÎодећуÎиÎобућу.

Уколико се код особе примете симптоми 
хипотермије (смрзавања):

 Î одведите је на топло место;
 Î пресвуците је у суву одећу и 
увијте цело тело у ћебе;

 Î угрејте прво централни део тела;
 Î дајте јој да пије топле напитке;
 Î пружите јој прву помоћ и
 Î у што краћем року организујте превоз 
до медицинске установе.

Упутства за време снежне олује

 Î Укључите радио или ТВ пријемнике како 
бисте били обавештени о временским 
условима или хитним информацијама.

 Î Штедите гориво и огрев.

Упутства за време снежне олује 
уколико сте напољу

 Î Идите на безбедно место и не 
излажите се снежној олуји.

 Î Заштитите осетљиве делове тела 
(лице, екстремитете).

 Î Нека вам одећа буде сува.
 Î Обратите пажњу на појаву промрзлина
 Î Обратите пажњу на знакове хипотермије: 
дрхтање, исцрпљеност, поспаност, губитак 
памћења, дезорјентисаност и отежан говор

 Î Уколико је неопходно да возите – 
користите ланце, путујте преко дана и 
обавестите своју родбину/пријатеље 
о намераваној путањи кретања.

 Î Избегавајте високе конструкције, високо дрвеће, 
ограде, телефонске каблове и електричне водове.



ПосебанÎопрезÎ
неопходанÎјеÎзаÎвремеÎ
вожњеÎуÎобластимаÎ
уÎкојимаÎсеÎствараÎ
поледица.ÎБудитеÎ
унапредÎинформисаниÎ
оÎстањуÎнаÎпутевимаÎ
иÎпобринитеÎсеÎ
даÎиматеÎзимскуÎ
опремуÎ–ÎланцеÎзаÎ
гумеÎкојиÎспречавајуÎ
проклизавање.
УколикоÎпешачите,Î
побринитеÎсеÎдаÎиматеÎ
одговарајућуÎобућуÎиÎ
будитеÎпажљивиÎкакоÎ
бистеÎизбеглиÎповредеÎ
наÎклизавимÎпутевима,Î
тротоаримаÎиÎслично.
ТротоареÎиспредÎ
својихÎкућаÎилиÎ
пословнихÎобјекатаÎ
очиститеÎодÎледаÎ
иÎснежнихÎнаноса.Î
УклонитеÎледеницеÎ
иÎснегÎсаÎкрововаÎиÎ
терасаÎвашихÎдомова.

Мраз

Удаљеност од олује можете 
проценити кроз следеће кораке:

 Î израчунајте време између севања 
и грома у секундама,

 Î израчунато време поделите са три како бисте 
израчунали удаљеност олује у километрима.

ОпасностÎзаÎвремеÎолујаÎ
чинеÎвеомаÎјакиÎветрови,Î
јакеÎиÎобилнеÎпадавине,ÎударÎ
громаÎиÎмогућиÎград.

ЗаÎвремеÎјакихÎолујаÎпотребноÎјеÎ
предузетиÎследећеÎмереÎуколикоÎ
стеÎуÎзатвореномÎпростору:

ÎÎ обезбедитеÎсвеÎобјектеÎкојиÎ
могуÎдаÎодлетеÎуследÎјакогÎ
ветраÎиÎизазовуÎматеријалнуÎ
штетуÎилиÎповредеÎграђане;

ÎÎ обезбедитеÎпрозореÎиÎ
спољнаÎвратаÎиÎзатворитеÎ
сваÎунутрашњаÎврата;

ÎÎ избегавајтеÎконтактÎсаÎ
кухињскимÎиÎкупатилскимÎ
славинама,ÎрадијаторимаÎиÎ
другимÎметалнимÎпредметима,Î
будућиÎдаÎсуÎдобриÎпроводници.

Олује и удари грома

Ова удаљеност је индикативна јер се олује 
могу појавити веома брзо изнад ваше области. 
Предузмите све што је неопходно пре него 
што олуја захвати ваше подручје. Упамтите, 
сва поменута правила повећања сигурности 
могу само умањити ризик од потенцијалне 
штете и губитака. Атмосферска пражњења 
су опасна, непредвидљива и сигурност 
никада није апсолутно загарантована.



Уколико се нађете у аутомобилу за време јаке олује:
 Î зауставите аутомобил поред пута даље од електроводова 
и дрвећа које може пасти на аутомобил;

 Î останите у аутомобилу и упалите позициона 
светла док не прође олуја;

 Î затворите прозоре и не додирујте металне 
предмете у аутомобилу и

 Î избегавајте поплављене путеве.

Уколико сте на отвореном, следите следећа упутства:

 Î склоните се од било каквих високих структура 
(јарбола, стубова, торњева) и имајте у виду да је 
сигурно растојање једнако висини структуре;

 Î избегавајте високе конструкције, високо дрвеће, 
ограде, телефонске каблове и електричне водове;

 Î покушајте да пронађете заклон у згради или у 
аутомобилу, а ако то није могуће, седите на земљу;

 Î избегните стајање у близини зграда или аутомобила 
у које не можете да уђете као у заклон;

 Î уколико сте у шуми, заштитите се испод грана 
ниског дрвећа – никада немојте стајати испод 
високог дрвећа на отвореном простору;

 Î избегавајте границу између шуме и отвореног 
простора, радије уђите у шуму;

 Î избегавајте отворена поља, врхове брда и планина, 
обале, јаркове или друга влажна места;

 Î не прелазите преко воде, не пливајте;
 Î немојте држати кишобран или друге металне проводне предмете 
у рукама (штапове за голф, штапове за пецање и слично);

 Î избегавајте да будете у близини металних објеката, 
бицикала, опреме за камповање и слично;

 Î немојте стајати усправно, чучните или се макар 
сагните , не додирујући земљу рукама, а ако сте у групи 
држите растојање од 5 метара између себе.



Упуства уколико нађете НУС
Î Не дирајте!
Î Не померајте!
Î Не дрмајте!
Î Не ударајте!
Î Не бацајте!
Î Не растављајте!
Î Не стављајте у ватру!
Î Обележите!
Î Пријавите!
Î Обезбедите!

ЈеднаÎодÎпоследицаÎ
ратнихÎдејставаÎнаÎ
нашимÎпросторимаÎ
суÎзаосталаÎ
неексплодиранаÎубојнаÎ
средства.ÎРазлозиÎзбогÎ
којихÎубојнаÎсредстваÎ
нисуÎексплодиралаÎ
могуÎбитиÎразличити:Î
техничко-технолошкеÎ
природе,ÎнеправилнaÎ
употребa,ÎзастојÎуÎфазиÎ
армирањаÎупаљачаÎ
(иницијалногÎделаÎ
склопа)ÎиÎдруго.

ПостојиÎопасностÎ
даÎнеексплодиранаÎ
убојнаÎсредстваÎиÎ
послеÎвишеÎдеценијаÎ
сагореÎилиÎдетонирају.Î

ЗбогÎопасностиÎодÎ
оваквихÎексплозија,Î
препорукаÎјеÎдаÎсеÎ
пронађенаÎНУСÎнеÎдирају,Î
откопавају,Îпомерају,Î
сакривају,ÎсамовољноÎ
уклањајуÎ(бацањемÎ
уÎбунар,Îканал,Îреку,Î
језероÎиÎдругаÎсличнаÎ
места)ÎилиÎзакопавају,Î
демонтирају,ÎспаљујуÎ
иÎслично.ÎПоступајућиÎ
поÎовимÎупутствимаÎ
дајетеÎсвојÎдоприносÎ
повећањуÎбезбедностиÎ
иÎсмањењуÎризикаÎ
поÎживотÎиÎздравље,Î
какоÎзаÎсебеÎиÎсвојеÎ
најближеÎсуграђане,Î
такоÎиÎсрединуÎуÎкојојÎ
живитеÎиÎрадите.

НУС
Неексплодирана убојна средства

Одмах позовите полицију 
на број 192 или Центар за 
обавештавање на број 1985, 
представите се и реците 
одакле зовете, објасните 
шта сте пронашли и како 
предмет изгледа, као и да 
ли је насеље у близини и да 
ли има угрожених грађана.



ÎÎ ПовређеногÎнеÎтребаÎпомератиÎ
осимÎуÎслучајуÎкадаÎјеÎпотребноÎ
склонитиÎгаÎодÎопасности.

ÎÎ УкажитеÎпрвуÎпомоћÎ
повређеном,ÎспуститеÎлицеÎ
наÎземљуÎ(забацитеÎмуÎглавуÎ
уназадÎиÎпоставитеÎподÎ
главуÎјакну,ÎћебеÎиÎслично),Î
окренитеÎгаÎнаÎбок,ÎомогућитеÎ
муÎдаÎправилноÎдишеÎиÎ
зауставитеÎкрварење.

ÎÎ УколикоÎстеÎсеÎзатеклиÎуÎ
близиниÎместаÎудесаÎукључитеÎ
сеÎуÎнепосреднеÎакцијеÎ
спасавањаÎповређених.ÎНеÎ
дозволитеÎдаÎвасÎпаникаÎ
обузмеÎиÎспречиÎуÎизвођењуÎ
потребнихÎактивностиÎ
спасавања.ÎПоступкеÎспасавањаÎ
угроженихÎиÎповређенихÎлицаÎиÎ
материјалнихÎдобараÎизводитеÎ
благовременоÎиÎсавесно.

Превентивни 
поступци грађана 
КакоÎбиÎсеÎумањиоÎризикÎ
потенцијалнихÎнесрећа,ÎпотребноÎ
јеÎдаÎпреÎполаскаÎнаÎпутÎприкупитеÎ
информацијеÎоÎвременскимÎиÎ
путнимÎусловима,ÎрадовимаÎнаÎ
саобраћајницамаÎнаÎжељеномÎ
правцуÎиÎдругимÎпроблемимаÎ
којиÎвасÎмогуÎзадеситиÎнаÎпуту.Î

ÎÎ УÎслучајуÎсаобраћајнеÎнезгодеÎ
спасавањеÎугроженихÎ
особаÎјеÎприоритет.

ÎÎ ОбавеститиÎхитнеÎслужбеÎ
–ÎполицијуÎнаÎбројÎ192,Î
ватрогасно-спасилачкеÎ
јединицеÎнаÎбројÎ193ÎиÎХитнуÎ
медицинскуÎпомоћÎнаÎбројÎ194.

Саобраћајне незгоде

ÎÎ УколикоÎрасполажетеÎ
превознимÎсредством,ÎаÎ
затеклиÎстеÎсеÎнаÎместуÎ
незгоде,ÎпоÎуказивањуÎ
првеÎпомоћиÎприступитеÎ
транспортуÎповређенихÎ
доÎнајближеÎздравственеÎ
установеÎрадиÎпотпуногÎ
здравственогÎзбрињавања.

ÎÎ СачекајтеÎхитнеÎслужбеÎнаÎлицуÎ
местаÎ–ÎнемојтеÎсеÎудаљавати,Î
осимÎуÎслучајуÎдаÎуказујетеÎ
првуÎпомоћÎилиÎпревозитеÎ
повређенаÎлица,ÎпокажитеÎимÎ
повређене,ÎпратитеÎинструкцијеÎ
надлежнихÎпрофесионалнихÎ
службиÎиÎнеÎометајтеÎихÎуÎ
обављањуÎдужности.

Оперативни поступци грађана на месту удеса
ÎÎ ÎПриÎаутомобилским,Î
аутобуским,ÎжелезничкимÎ
иÎдругимÎсаобраћајнимÎ
незгодамаÎодмахÎпозовитеÎ
надлежнеÎслужбеÎнаÎследећеÎ
бројеве:Î1985,Î192,Î194ÎиÎ193.

ÎÎ ПосебнуÎпажњуÎобратитеÎнаÎтоÎ
даÎлиÎјеÎнекоÎодÎучесникаÎуÎудесуÎ
превозиоÎопасне,ÎзапаљивеÎилиÎ
радиоактивнеÎматеријеÎкакоÎбиÎ
надлежниÎзналиÎдаÎлиÎјеÎовдеÎ
додатноÎугроженаÎбезбедност,Î
изливањем,ÎрасипањемÎ
илиÎнаÎнекиÎдругиÎначин.

ÎÎ ОбезбедитеÎиÎобележитеÎместоÎ
саобраћајнеÎнезгодеÎрадиÎ
спречавањаÎнастајањаÎновихÎ
саобраћајнихÎудеса,ÎукључитеÎ
светлоснуÎсигнализацију,Î
и,ÎуколикоÎјеÎпотребно,Î
покушајтеÎдаÎугаситеÎпожарÎ
приручнимÎсредствима.



Прва помоћ



Како бисте били у могућности 
да пружите прву помоћ, 
неопходно је имати:
1.ÎкомплетÎзаÎпружањеÎпрвеÎпомоћи,ÎкојиÎсадржи:Î

ÎÎ индивидуалниÎпрвиÎзавојÎсаÎједнимÎ
јастучетомÎ(12цм×10цм),Î1Îкомад;Î

ÎÎ каликоÎзавојÎ-ÎутканиÎрубÎ(8цм×5м),Î2Îкомада;Î
ÎÎ каликоÎзавојÎ-ÎутканиÎрубÎ(2,5цм×5м),Î1Îкомад;Î
ÎÎ стерилнуÎгазуÎ(1м),Î1Îкомад;Î
ÎÎ стерилнуÎгазуÎ(1/2м),Î2Îкомада;Î
ÎÎ стерилнуÎгазуÎ(1/4м)ÎпојединачноÎ
паковањеÎ(80цм×25цм),Î4Îкомада;Î

ÎÎ вазелинскуÎгазуÎ(10цм×10цм),Î2Îкомада;Î
ÎÎ лепљивиÎфластер,Î2Îкомада;Î
ÎÎ адхезивниÎзавојниÎматериjалÎ-Îханзапласт,Î
санипластÎиÎсл.,Î(10цм×8цм),Î2Îкомада;Î

ÎÎ троуглуÎмарамуÎвеличинеÎ
(100цм×100цм×140цмÎиÎгустоћеÎ20×19),Î5Îкомада;Î

ÎÎ санитетскуÎвату,Î100Îгр;Î
ÎÎ рукавицеÎзаÎједнократнуÎупотребу,Î5Îпари;Î
ÎÎ маказеÎсаÎзакривљенимÎврхом,Î1Îкомад;Î
ÎÎ сигурноснуÎиглуÎ(зихернадлу),Î5Îкомада;Î
ÎÎ маскаÎзаÎвештачкоÎдисањеÎзаÎ
једнократнуÎупотребу,Î2Îкомада;Î

ÎÎ термоизолационаÎалуфолија,Î1Îкомад;Î

2.ÎприручнаÎсредстваÎзаÎдеконтаминацију
ÎÎ сода-бикарбона.

При пружању прве помоћи 
повређеној или нагло оболелој 
особи циљ је спасавање живота, 
спречавање настанка трајних 
последица, скраћивање лечења 
и брз опоравак унесрећеног. 
Остваривање овог циља успешније је 
уколико постоји повезано деловање 
свих учесника у пружању помоћи.

Хитне мере за спасавање живота 
обухватају обезбеђење места 
несреће, обележавање места 
несреће и заштиту повређених од 
новог повређивања, као и пружање 
прве помоћи повређеном, односно:

ÎÎ постављањеÎособеÎбезÎсвестиÎ
уÎстабиланÎбочниÎположај;

ÎÎ предузимањеÎмераÎ
оживљавањаÎособеÎбезÎсвестиÎ
којаÎнеÎпоказујеÎзнаковеÎживотаÎ
(неÎдише,ÎсрцеÎнеÎкуца)Îи

ÎÎ заустављањеÎкрварења.Î

У току пружања прве помоћи 
користите средства из комплета 
за пружање прве помоћи и 
друга приручна средства.

ÎÎ предузимањеÎ
хитнихÎмераÎзаÎ
спасавањеÎживота,

ÎÎ позивањеÎпомоћи,
ÎÎ пружањеÎпрвеÎ
помоћи,

ÎÎ интервенцијаÎ
хитнеÎмедицинскеÎ
службеÎи

ÎÎ болничкоÎ
збрињавање.

Поступци 
пружања 
прве 
помоћи су 
следећи:

позовите
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ÎÎ ПреÎсвегаÎнеÎ
штетити.

ÎÎ НеÎчинитеÎвишеÎ
негоÎштоÎсеÎодÎ
васÎочекује.

Пружање 
прве 
помоћи
Док чекате 
Хитну помоћ, 
непрекидно 
пратите 
здравствено 
стање 
повређеног, 
не напуштајте 
лице места и 
осим поступака 
неопходне прве 
помоћи, које 
сте предузели, 
придржавајте 
се правила:

од ватре, воде, гаса, 
отровних материја, посебних 
временских услова;

 Î број, пол и приближну 
старост повређених и

 Î о каквим се повредама ради 
– просудите сами о врсти 
повреда, природи болести 
и стању повређених.

Сачекајте даља упутства или 
питања. Потврдите да сте упутства 
разумели. Разговор завршава 
оператер службе Хитне помоћи.

Ако долазак службе Хитне 
медицинске помоћи није могућ, 

организујте одговарајући 
превоз до најближе 
здравствене установе.

Пружањем прве помоћи 
не збрињавају се само 
повреде, већ се пружа и 
емотивна подршка особи 
која је због задобијених 
повреда знатно психички 
и емотивно потресена. 
Настојте да повређеног 
што више охрабрите!

Позивање помоћи
Одмах обавестите службу Хитне 
медицинске помоћи на број 194. 
Ако је хитну помоћ позвала друга 
особа, затражите од ње да вам 
потврди да ли је позив примљен.

Приликом позивања Хитне 
помоћи потребно је да се 
представите и нагласите да 
сте особа која пружа прву 
помоћ на месту несреће, дате 
број телефона и пружите 
оператеру следеће податке:

 Î где се несрећа догодила

 Î шта се стварно догодило 
– описати врсту и тежину 
несреће, могућу опасност 



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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