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ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА У СИСТЕМУ СМАЊЕЊА РИЗИКА 

ОД КАТАСТРОФА 
Бранко Бабић1 

Резиме: Грађевинска предузећа заузимају значајно и одговорно место на локалном нивоу приликом 

предузимања превентивних и оперативних мера заштите и спасавања становништва, материјалних и 

културних добара, имовине, као и животне средине услед елементарних непогода и других несрећа које 

могу задесити територрију Републике Србије. Акценат у раду се ставља на дефинисању конкретних 

задатака Привредног друштва из области грађевинарства који подразумевају организацију и спровођење 

превентивних мера, мера за заштиту у случају непосредне опасности, мера за заштиту кад наступи 

опасност, односно елементарна непогода и мера за ублажавање и отклањање непосредних последица од 

елементарних непогода, уз ангажовање и употребу сопствене механизације, алата, агрегата и људства. 

Кључне речи: ризик, ванредне ситуације, грађевинска предузећа 

CONSTRUCTION COMPANIES IN THE SYSTEM OF MINIMIZING 

CATASTROPHY RISKS 

Abstract: Construction companies play a significant and responsible role at the local level in undertaking 

preventive and operational measures for the protection and rescue of the population, materials and cultural 

assets, properties, as well as the environment in case of natural disasters and other disasters that may affect the 

territory of the Republic of Serbia. This paper emphasizes the defining of specific tasks of construction 

companies, including the organization and implementation of preventive measures, measures for protection in 

case of imminent dangers, measures for protection in case of dangers and natural disasters, as well as the 

measures for mitigation and elimination of immediate consequences from elementary disasters, with the 

engagement and use of their own machinery, tools, engine-generators and manpower.  

Keywords: risk, emergencies, construction companies 

1. 1.УВОД 

Појам „ванредна ситуација“ је, у последње време, један од најчешће коришћених 

термина у свакодневном животу . Ванредне ситуације су постале учесталије, 

разноврсније и без обзира да ли су настале деловањем природе или човека, сваког дана 

проузрокују све веће последице по људе, материјална добра и животну средину. 

Територија Србије је подложна природним непогодама, а ризик варира у зависности од 

типа непогоде и потенцијалне штете. Природне непогоде угрожавају здравље и животе 

становништва, наносе велике материјалне штете и на тај начин значајно утичу на 

свакодневни живот становника Републике Србије, чија је материјална ситуација 

незавидна и без штета насталих услед природних непогода. Рад описује проблематику и 

ток функционисања припрема за деловање у ванредним ситуацијама, као и саму улогу 

одређених субјеката система за смањење ризика од катастрофа (''субјекти од посебног 

значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга правна лица која 

обављају послове и располажу ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и спасавање, 

а која су одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног 

значаја [1, члан 2/6]). Улога сваке грађевинске фирме је, да својим кадровским, 

технолошким, техничким и материјалним средствима, као и моралном подршком, 
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значајно допринесе лакшем, бржем и ефикаснијем отклањању негативних последица 

насталих приликом ванредних ситуација. 
 

2. МЕСТО И УЛОГА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У СИСТЕМУ СМАЊЕЊА 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

Спремност чине знање и капацитети које су развили субјекти система смањења 

ризика од катастрофа (''смањење ризика од катастрофа је политика која се успоставља и 

води у циљу спречавања нових и смањења постојећих ризика кроз имплементацију 

интегрисаних и инклузивних економских, социјалних, едукативних, нормативних, 

здравствених, културних, технолошких, политичких и институционалних мера којима 

се јача отпорност и припремљеност заједнице за одговор и ублажавање последица од 

насталих катастрофа чиме се постиже јачање отпорности заједнице [1, члан 2/4] ) како 

би ефикасно предвидели, одговорили на утицаје и опоравили се од утицаја могућих, 

предвиђених или тренутних опасности или стања. Припремљеност подразумева знање 

и капацитете који се развијају за ефикасан одговор и обнову од катастрофа. 

Припреме друштвене заједнице, тј.њених субјеката, за функционисање у ванредним 

ситуацијама представљају непрекидан и сложен процес. Оне треба да обухвате спектар 

активности: сталну процену и анализу ризика и претњи; планирање одговора на 

испољене опасности; правовремен и координиран одговор друштвене заједнице и 

организовано отклањање негативних последица. 

Законом  о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама [1] 

је уређено деловање, проглашавање и управљање ванредним ситуацијама, као и систем 

смањења ризика од катастрофа по људе, материјална и културна добра и животну 

средину од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса и 

катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа. 

Регулисане су и надлежности субјеката система смањења ризика од катастеофа. То 

су ''органи државне управе, органи аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, јавне службе, привредна друштва и друга правна лица и предузетници, 

организације цивилног друштва, образовне установе и научно истраживачке 

организације, јавне агенције и други који, у складу са законом, другим општим актима, 

плановима, програмима и другим документима учествују у утврђивању мера и 

активности од значаја за смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама'' [1, члан 

13].  

 Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама су ''штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-

спасилачке јединице, Служба 112, Полиција, Војска Србије, Црвени крст Србије, 

Горска служба спасавања, Ватрогасни савез Србије, Савез радио аматера Србије, 

повереници, односно заменици повереника цивилне заштите, грађани, удружења 

грађана и организације чија је делатност од посебног интереса за развој и 

функционисање система'' [1, члан 13]. 

Актуелност ванредних ситуација индукује сталну потребу друштвене заједнице за 

изналажењем адекватног одговора на испољене безбедносне претње. Проглашењем 

ванредне ситуације друштвена заједница ствара специфичан законски оквир који 

омогућава ангажовање и употребу свих расположивих ресурса друштва у заштити и 

спасавању. Сходно томе дефинисани субјекти система заштите и спасавања, а посебно 

привредна друштва, друга правна лица и предузетници, имају посебно и веома важно 
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место у систему смањења ризика од катастрофа. Својим знањем, искуством, кадровима, 

механизацијом и делатношћу коју обављају знатно доприносе нормализацији живота 

грађана након несреће. 

 

2.1. Права и дужности привредних друштава и других правних лица и субјеката који су 

од посебног значаја за заштиту и спасавање 

Свако Грађевинско предузеће и друго правно лице дужно је да, у оквиру своје 

делатности предузима све мере превенције и смањења ризика, као и да се одазове 

захтеву надлежног штаба и узме учешће у спровођењу мера заштите и спасавања. 

Трошкови настали учешћем правних у спровођењу мера заштите и спасавања, 

надокнађују се из буџета јединице локалне самоуправе, Покрајине и Републике, у 

зависности од тога који штаб за ванредне ситуације је упутио захтев за ангажовање. 

Привредна друштва и друга правна лица су дужна да, без накнаде, доставе 

Министарству, аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе односно 

правним лицима која су ангажована на изради процене ризика од катастрофа и плана 

заштите и спасавања, податке неопходне за израду ових докумената. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга 

правна лица која се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства и 

енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од 

јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде, 

шумарства и ситуације може пољопривреде, здравства, збрињавања лица, ветерине, 

комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и други који располажу 

ресурсима за смањење ризика од катастрофа. Субјекте одређује Влада [2] на предлог 

Министарства, у аутономној покрајини извршни орган аутономне покрајине, док на 

нивоу јединица локалне самоуправе њих одређује извршни орган јединице локалне 

самоуправе. Штаб за ванредне ставити у приправност или ангажовати субјекте од 

посебног значаја у ванредној ситуацији, а услед хитности спровођења мера заштите и 

спасавања људи и материјалних добара, руководилац Надлежне службе може извршити 

ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање Републике Србије, 

односно одобрити њихово ангажовање на захтев покрајинског, градског или 

општинског штаба за ванредне ситуације. Уговором се уређују трошкове стављања у 

приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по 

тржишним ценама. 

 Као једно од највећих привредних друштава, на територији Републике Србије, је 

грађевинско предузеће ''НН'' Нови Сад, које се бави грађевинским радовима и које у 

свом власништву поседује велики број превозних средстава, грађевинских машина и 

материјала, такође чији колектив чини велики број радника, како високо образованих 

кадрова тако кадрова са средњом стручном спремом који су квалификовани за 

обављање задатог посла. Грађевинско предузеће значајно може допринети заштити и 

спасавању људи, материјалних и културних добара услед природних непогода, 

техничко-технолошких, као и других несрећа. Такође, својим средствима и људством у 

великој мери могу допринети отклањању негативних последица које су проузроковане 

у ванредним ситуацијама, као што су санација и расчишћавање терена, домова, 

изградња објеката, притом донација грађевинског материјала и свега осталог што у 

великој мери може помоћи грађанима, општини/граду, као и самој држави у 

превазилажењу тешких ситуација проузрокованих природним деловањем или људском 

грешком и немаром. 
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3. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НН“ У СИСТЕМУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД 

КАТАСТРОФА 

Грађевинско предузеће „НН“ развило се, у последњих 18. година, у комплексан 

пословни систем, који функционише кроз различите организационе целине, које 

обухватају све гране грађевинарства: нискоградња, високоградња, хидроградња, 

производња и продаја грађевинског материјала (шљунак, песак, бетон), друмски и 

речни  транспорт, а све у складу са међународним стандардима ИСО 9001, 14001 и 

18001. Предузеће, са непуних 500 радника, на неколико локација широм Р.Србије, 

поседује објекте за рад као и за производњу пратећег материјала. То су управна зграда 

фирме,  шљункара и фабрика бетона, затим огранци фирме у три општине. Руководство 

и сви запослени опредељени су за непрекидно унапређење Интегрисаног менаџмент 

система у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ОХСАС 

18001:2007.  Грађевинско предузеће располаже стручним и искусним кадровима, 

савременом механизацијом за извођење грађевинских радова, лабораторијама за 

контролу квалитета и информационим системом за планирање и праћење пословања, 

афирмисало се као један од најпоузданијих извођача радова, који поседује техничко-

технолошка знања, искуство и разумевање специфичности локалног тржишта. Сарађују 

са многим светским фирмама , успешно су изградили много значајних објеката на 

путној мрежи широм Србије, како аутопутева, тако и магистралних и локалних 

праваца. Улаже у најсавременију опрему и механизацију, што је од кључног значаја за 

успешну реализацију пројеката. 

3.1. Услуге и производи привредног друштва 

Грађевинско предузеће реализује различите пројекте и пружа разноврсне услуге у 

области нискоградње, хидроградње и високоградње. Њихови пројекти и услуге 

обухватају: продају грађевинског материјала, друмски и речни саобраћај, унутрашњи и 

међународни транспорт. У поседу Привредног друштва, на самој обали реке, налазе се: 

продајна места песка, шљунка и дробљеног камена, као и фабрика бетона. 

3.2. Делатности којима се Грађевинско предузеће бави 

Нискоградња је област грађевине којом се Грађевинско предузеће највише бави. 

Свакодневно унапређује знања у овој области и континуирано улаже у најсавременију 

опрему и механизацију, што је од кључног значаја за успешну реализацију пројеката. 

Врсте услуга које Грађевинско предузеће пружа у области нискоградње су: изградња 

путева свих категорија; ревитализација, реконструкција, појачано одржавање и 

санација постојећих елемената путне инфраструктуре; уређења јавних површина 

(тротоари, паркиралишта, бициклистичке стазе, паркови, школска дворишта, спортски 

терени, депоније); велики земљани ископи и услуге замене тла. 

У области хидроградње, реализовани су велики пројекти уз знања и искуства 

уважених стручњака. До сада су успешно реализовани пројекти из области 

водопривреде као што су уређење корита језера, ојачања круна насипа, чишћења 

пловних канала и изградња водоводне и канализационе мреже. 

Експлоатација шљунка и песка: на обали реке изграђено је савремено постројење 

за експлоатацију и сепарацију шљунка и песка. Истоварно постројење је у склопу 

продајног места, а превоз агрегата остварује се друмским и речним транспортом. За 

потребе речног транспорта, Грађевинско предузеће поседује неколико бродова као и 

баржи носивости од око 1500t. У склопу постројења за сепарацију, налази се и брод за 

експлоатацију шљунка и песка. Поред транспорта унутрашњим пловним путевима, 

врши се и транспорт ван граница земље, као и поморски транспорт. 
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Фабрика бетона и сепарација шљунка: Производња бетона, заједно са депонијом 

песка и шљунка чини сложену производну целину која је смештена на самој обали 

реке. Фабрика спада у једну од најсавременијих станица за производњу бетона у Србији 

и поседује опрему за управљање, производњу и контролу свеже бетонске мешавине. У 

склопу овог оперативног система, фабрика поседује савремено опремљену 

лабораторију за контролу улазних сировина, свежег и очврслог бетона. Рад фабрике и 

лабораторије је под континуираним надзором акредитованих лабораторија за 

испитивање грађевинских материјала. За транспорт и уградњу бетона, фабрика поседује 

миксере различите, носивости бетона и ауто - бетон пумпе различите дужине. У оквиру 

овог комплекса врши се и сепарација дробљеног шљунка. 

Високоградња: Стручни тим Привредног друштва, на челу са врсним и искусним 

грађевинским инжењерима, прихватио је одговорност извршавања комплексних 

грађевинских послова у високоградњи и осмишљавању најквалитетнијих и 

најсврсисходнијих решења. Основна делатност области високоградње је изградња 

стамбено-пословних, индустријских, комерцијалних и спортских објеката, као и 

извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојећих објеката. 

3.3. Техничка опремљеност Привредног друштва  

Грађевинско предузеће располаже савременом опремом и механизацијом познатих 

светских произвођача. Приликом експлоатације механизације ради се и на обуци 

кадрова који рукују опремом на професионалан начин и под надзором стручног тима. 

Све то доприноси већој ефикасности и ефективности друштва. Механизација је 

просечне старости око пет година. Са опремом (грађевинском механизацијом и 

транспортним средствима), управљају висококвалификовани руковаоци и возачи. 

Лиценцирани мајстори сервисирају и одржавају опрему, те је техничка исправност на 

завидном нивоу. Карактеристике механизације и транспортних средстава у друмском и 

речном саобраћају омогућавају успешно обављање свих пројеката које компанији 

поверавају све захтевнији инвеститори. Структуру  опреме и механизације чине: 1) 

Теретна возила; Кипери; Тегљачи; Миксери; Пумпе за бетон; Цистерне за транспорт 

горива; Цистерне за воду; 2) Прикључна возила: Полуприколице за транспорт цемента; 

Полуприколице за транспорт шљунка и песка; Нисконосеће полуприколице за 

транспорт радних машина; 3) Радне машине: Булдожери; Багери; Утоваривачи; 

Грејдери; Ваљци... 

3.4. Механизација која се ставља на располагање општини/граду у случају проглашавања 

ванредне ситуације 

Мобилизација је уједињење поступака, којима се оперативне снаге и средства 

система за смањење ризика од катастрофа преводе из стања приправности у стање 

организованог укључивања у извршавање мера заштите и спасавања. Када Штаб за 

ванредне ситуације процени да обим несреће, која је захватила простор општине/града, 

прелази оквире стања приправности, Штаб може предложити председнику 

општине/градоначелнику доношење одлуке о активирању-мобилизацији снага 

неопходних за смањење ризика од катастрофа. План активирања израђује се за потребе 

активирања штабова за ванредне ситуације, овлашћених и оспособљених правних лица, 

повереника цивилне заштите, као и привредних друштава у ванредним ситуацијама. 

Између осталих, у систему смањења ризика од катастрофа своје место заузима и 

Грађевинско предузеће које је целокупну своју механизацију ставило на располагање 

општинским/градским властима у случају активирања снага Привредног друштва при 

проглашавању ванредне ситуације. 
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4. УЛОГА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА - ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА У СМАЊЕЊУ 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА  

4.1. Заштита од поплава - спровођењу превентивних мера од настанка поплава 

На основу указане потребе, Грађевинско предузеће пружа помоћ у хитном чишћењу 

корита водотока на угроженим местима уз коришћење механизације (камиони, кипери, 

ровокопачи, утоваривачи, багери), док у случају најаве киша катастрофалних размера 

Грађевинско предузеће приступа евакуацији људи, стоке и покретних добара уз 

ангажовање путничких возила (аутомобили, путничка комби возила, мини-бусеви, 

специјализована возила, камиони). Поред овога Грађевинско предузеће у знатној мери 

може допринети приликом уређења корита језера и река, ојачавања круна насипа, 

израда свих врста ојачања и заштитних водопривредних објеката (колмирање спољне 

косине насипа, зечији насипи), извођење антиерозивних радова на сливовима (израда 

преграда за спречавање бујица), чишћења пловних канала, затим у превентивној 

изградњи мреже отворених канала који могу бити од великог значаја за одвођење 

вишка површинских вода, прихватање и одвођење атмосферских вода, као и за 

повећање одбране и смањење штета изазваних изливањем унутрашњих вода.  

4.2. Заштита од поплава - спровођење мера када наступи ванредна ситуација 

За потребе општине или месне заједнице ангажују се превозна средства за 

евакуацију становништва, стоке, покретних добара, затим камиони, багери, сва 

потребна опрема, алати, материјал и сва остала средства која се налазе у власништву 

предузећа, а која могу имати велику улогу у борби против поплава,. Грађевинско 

предузеће има велику улогу када је у питању: ојачање насипа врећама, каменом, 

шљунком, пошљунчавање провирних површина, хватање извора на брањеној страни 

насипа и др.; превоз грађана који учествују као подршка у ојачавању хидротехничких 

објеката – насипа, од места прикупљања до места рада, који се врши мини-бусевима, 

путничким комби возилима, аутомобилима и специјализованим возилима фирме; 

превоз грађана по тешко проходним путевима који се може вршити камионима; превоз 

грађана у случају евакуације који се врши путничким превозним средствима фирме 

(мини-бусеви, путничка комби возила, аутомобили, специјализована возила) и 

камионима, у зависности од потреба ситуације евакуација угроженог становништва се 

може вршити пловним средствима за спасавање, речним бродовима, са једне речне 

обале на другу; превоз материјално техничких средстава у евакуацији који се врши 

камионима и путничким превозним средствима фирме; евакуација стоке, за категорије 

које се морају транспортовати, се врши камионима; снабдевање и транспорт одеће, 

обуће, цистерни са пијаћом водом, по потреби, одвоз цистерни са горивом према 

угроженим подручјима. Грађевинско предузеће са својим капацитетима врши 

снабдевање песком, што у многоме олакшава изграђено постројење за експлоатацију и 

сепарацију песка и шљука, на обали реке. Превоз истог може да се врши како друмским 

тако и речним транспортом до приступачног и сувог места, на локацију коју одреде 

повереници у општини у којој ће се вршити пуњење џакова са песком и даље развозити 

по зонама угроженог насипа. За пуњење џакова песком, као и израду насипа џаковима 

од песка, између осталих, ангажују се и запослени предузећа.  

4.3. Заштита од поплава - спровођење мера ублажавања и отклањања последица поплава 

Под мерама ублажавања и отклањања последица се подразумевају активности у 

санацији и поновној изградњи објеката оштећених у поплавама. Грађевинско предузеће 

услед санације објеката врши активирање механизације, опреме, људства, донацију 

песка, шљунка и бетона за реконструкцију истих. Врши се: уклањање већ срушених 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

118 

 

објеката, као и реконструкција и обнова објеката који су оштећени и онеспособљени за 

живот и боравак; реконструкција, обнова и изградња јавних објеката (објекти 

образовања, здравства, пословни објекти, економски објекти); реконструкција и 

изградња енергетских објеката где је поплавни талас можда умањио поузданост 

система за пренос електричне енергије; реконструкција и изградња мостова; 

реконструкција, обнова и изградња путева који су услед одрона или клизишта 

оштећени, ту спадају категорисани, општински и некатегорисани путеви; 

реконструкција, обнова и изградња пруга које су оштећене под налетом бујичних вода; 

санација заштитиних водопривредних објеката, обнова срушених и оштећених 

одбрамбених брана или брана на хидроцентралама; превоз отпада из домаћинстава 

(намештај, паркет, одећа, електрични уређаји…) након расчишћавања  поплављених 

стамбених објеката; уклањање муља, песка и стеновитог материјала са плодних њива 

који може довести до девастирања плодних њива које се претварају у неплодна 

земљишта, а усеви се уништавају; санација оштећене водоводне и канализационе мреже 

у градским зонама, као и санације бунара у сеоским срединама; чишћење и одвоз муља, 

песка, земље, шута, блата и стеновитих материјала са јавних површина, које је вода 

нанела услед бујичних поплава, на градску депонију чију локацију одређује надлежна 

инспекција. 

 Веома  значајну улогу Грађевинско предузеће има и у случају земљотреса- у 

изградњи критичне инфраструктуре (изградња и санација путева, железница, мостова, 

тунела, аеродрома и лука); у евакуацији становништва из густо насељених и 

угрожених подручја, организовање привременог смештаја у просторијама фирме 

односно обезбеђивање склоништа онима чији су домови уништени или нису безбедни, 

у складу са тим се врши хитна санација неких објеката, као и обезбеђивање шатора, 

цирада и/или контејнера као привременог склоништа; снабдевање храном-може 

обезбедити храну и воду за евакуисано становништво; снабдевање водом: врши 

снабдевање угроженог и евакуисано становништва, као и тимова за заштиту и 

спасавање, водом уз ангажовање сопствених цистерни; расшчишћавање и приступ 

(грађевинске мере): расшчишћавање кључних путева, аеродрома и лука како би се 

омогућио приступ возилима, ваздухопловним летелицама и бродовима, у складу са 

потребама припрема се и локација за слетање хеликоптера; спроводе се ургентне мере 

спасавања и непосредног одговора на земљотрес које се огледају у уклањању рушевина 

и зграда или њихових делова који су склони паду и могу представљати директну 

опасност по станаре, кориснике или пешаке, како у накнадним ударима земљотреса 

тако и по завршетку земљотреса; врше се неопходне поправке објеката 

инфраструктуре; коначно рушење тешко оштећених објеката чија санација није 

исплатива, паралелно са теренским истраживањима која се односе на ојачање и 

санацију; расшчишћавање објеката здравствених установа, школа, вртића, спортских 

хала, трговачких центара и др.; рашчишћавање рушевина стамбених зграда за 

колективно и индивидуално становање (кућа); рашчишћавање локалних путева и јавних 

површина и стварање услова за интервенцију снага заштите и спасавања; сечење 

металних и разбијање бетонских конструкција (уз помоћ пратећих и помоћних 

грађевинских машина и уређаја); равнање терена у погледу лакшег промета и 

евентуалног подизања шаторских и других привремених насеља; израда објеката за 

привремени смештај људи; уситњавање порушених зидних громада на меру погодну за 

утовар и одвожење на депоније; врши се одвоз грађевинског отпада на за то предвиђене 

локације; активирају се радници Привредног друштва за машинско и ручно 

расшчишћавање, уклањање и чишћење јавних површина од комуналног и грађевинског 

отпада, за прање водом прљавштине са јавних површина и објеката...  
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5. ЗАКЉУЧАК  

 Функционисање система смањења ризика од катастрофа, са аспекта 

организованости и структуре система, указује на целовитост, сложеност и динамичност 

системског поступања у специфичним околностима. Успостављени елементи система 

смањења ризика представљају значајну снагу друштва у ванредним ситуацијама. 

Проглашењем ванредне ситуације друштвена заједница примењује законску меру и 

успоставља специфичан правни оквир за употребу свих расположивих ресурса друштва 

у супротстављању испољеним опасностима по становништво, материјална добра и 

околину.  

 У раду је описано деловање Грађевинског предузећа, које може пружити велику 

помоћ и подршку држави и становништву у санацији штете и обнови уништеног услед 

елементарних непогода. Кроз рад су описане најизраженије ванредне ситуације 

проузроковане природним деловањем: поплавама, земљотресима, док се велики 

ангажман очекује и у заштити и спасавању од снежних непогода, пожара, клизишта и 

другим несрећама. Обим употребе Грађевинског предузећа зависи од много фактора, а 

успешност у извршењу конкретних задатака условљена је развојем способности и 

зависи од кадровске попуњености, стручне оспособљености за специфичне задатке и 

материјалне опремљености специфичном опремом.  

 Наведене активности грађевинских предузећа недвосмислено показују да за 

време ванредних ситуација на територији Републике Србије, које могу бити и које су 

биле проглашене поводом поплава, пожара, земљотреса, клизишта и других несрећа, 

својим деловањем, поред најзначајнијег доприноса који се огледа у пружању помоћи 

при евакуацији становништва, чини да укупна материјална штета на угроженим 

подручјима буде мања, као и да санирање последица несрећа буде лакше. 
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