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АНГАЖОВАЊЕ ПОНТОНИРСКИХ ЈЕДИНИЦА ПРИЛИКОМ 

ПОПЛАВА И ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА 
Дејан Инђић1, Зоран Ђурић2, Милинко Ненадовић3 

Резиме: Превенција настанка поплава је задатак целокупног друштва, а посебно државних и приватних 

субјеката, који се баве уређењем река и речних корита, у циљу регулисања њиховог тока и спречавања 

изливања. За реализацију овог изузетно важног задатка издвајају се значајна буџетска средства. Такође, 

одржавањем индустријских постројења, поштовањем мера заштите у процесу производње, правилном 

експлоатацијом истих, може се смањити могућност настанка техничко-технолошких (индустријских) 

несрећа. Али и поред свих превентивних мера, када се елементарна непогода или техничко-технолошка 

несрећа догоди, држава ангажује расположиве снаге за решавање насталог проблема. На овом задатку, 

тежишно се ангажује Сектор за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије. Када Сектор није у могућности да у потпуности отклони настале последице, могу се ангажовати 

јединице Војске Србије на пружању помоћи цивилним властима на угроженом подручју. Значајну улогу, 

посебно на отклањању последица поплава, могу имати и понтонирске јединице рода Инжињерије Војске 

Србије. У раду је моделована ситуација поплаве и индустријске несреће, а на основу насталих последица 

ангажован је привремени састав понтонирске јединице Војске Србије ради пружања помоћи цивилним 

властима на отклањању последица.  

Кључне речи: поплаве, индустријске несреће, инжињерија, понтонирске јединице, отклањање последица 

ENGAGEMENT OF PONTONING UNITS IN FLOOD AND 

INDUSTRIAL ACCIDENTS 

Abstract: Flood prevention is the task of the entire society, especially state and private entities, which deal with 

the regulation of rivers and river beds, in order to regulate their flow and prevent spills. Significant budgetary 

resources are earmarked for the realization of this extremely important task. Also, maintaining industrial plants, 

observing protection measures in the production process, proper exploitation of them, can reduce the possibility 

of technical-technological (industrial) accidents. But despite all preventative measures, when an natural or 

technical-technological disaster occurs, the state engages the forces available to solve the problem. In this task, 

the Emergency Sector, Ministry of the Interior of the Republic of Serbia is strongly engaged. When the Sector is 

unable to completely eliminate the consequences, the Serbian Armed Forces units can be engaged in assisting 

civilian authorities in the affected area. Particularly important, especially in eliminating the effects of floods, can 

be played by pontoon units of the genus Engineering of the Serbian Army. The situation of floods and industrial 

accidents is modeled in the paper, and on the basis of the consequences, the temporary composition of the 

pontoon unit of the Serbian Armed Forces was hired to assist the civilian authorities in remedying the 

consequences. 

Key words: floods, industrial accidents, engineering, pontoon units, remediation. 

1. УВОД  

Постојање великог броја природних непогода и индустријских  несрећа и њихово 

препознавање у најважнијим стратешким документима Р. Србије, Стратегији 

националне безбедности и Стратегији одбране, указује на значај изучавања овог 

проблема, као једног од кључних неоружаних облика угрожавања безбедности државе. 

У последњој деценији поједини делови Р. Србије били су често угрожени 

елеменарним непогодама (поплаве, суше, снежне падавине и др.), што је успоравало 

привредни раст земље. Превентивним деловањем одговарајућих субјеката Р. Србије 
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спречене су веће последице елементарних непогода, за шта постоје бројни примери у 

протеклим годинама. Међутим, када дође до природне непогоде или индустријске 

несреће, онда држава мора ангажовати све капацитете на отклањању последица истих.  

Војска Србије (ВС) се такође ангажује у ситуацијама превенције, али и санације 

последица насталих дејством елементарних непогода и индустријских несрећа. Војска 

располаже опремљеним и обученим јединицама и разрађеним поступцима за рад у 

наведеним ситуацијама. Команде и јединице ВС имају ажурне процене опасности од 

елементарних непогода, индустријских и других несрећа у својим зонама одговорности. 

Иако не располажу најсавременијим средствима, јединице ВС, поред заштите својих 

припадника, могу се успешно ангажовати на пружању помоћи цивилним властима и 

имају велика искуства у пружању подршке (поплаве, снежни наноси, пожари и сл.).  

Предмет овог рада је ангажовање тактичких јединица ВС, конкретно понтонирских 

јединица рода Инжињерије, у подршци цивилним властима у случају елементарних 

непогода и индустријских несрећа. Тежиште је дато на приказу најчешће елементарне 

непогоде – поплаве, последица које могу настати у захвату унутрашњих пловних 

путева и на хемијским постројењима у непосредној околини водотокова. Анализом 

насталих последица (поплаве и индустријске несреће), одређене су снаге ВС, међу 

којима су и понтонирске јединице и начин њиховог ангажовања. У раду је дата једна од 

варијанти употребе понтонирских јединица у подршци цивилним властима у случају 

поплаве и индустријске несреће (хемијског удеса). 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И УПОТРЕБА СНАГА ПРИЛИКОМ ПОПЛАВА И 

ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА 

2.1. Основне карактеристике поплава и индустријских несрећа 

Елементарна непогода je појава хидролошког, метеоролошког, геолошког или 

биолошког порекла, проузрокована деловањем природних сила као што су земљотрес, 

поплава, бујица, олуја, јака киша, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавања или 

клизања земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, 

нагомилавања леда на водотоку, пандемија, епидемија заразних болести, епидемија 

сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве већих размера 

које могу да угрозе безбедност, живот и здравље већег броја људи, материјална и 

културна добра или животну средину у већем обиму. (Закон, 2018) 

Поплаве представљају преливање вода изван природних или вештачких граница, 

односно напуштање својих корита плављењем већих или мањих површина 

угрожавајући људе и материјална добра. Пораст водотока и формирање поплавног 

таласа најчешће су условљени количином пале кише или отапањем снега. Поред тога у 

зимском периоду могу настати поплаве изазване нагомилавањем санти леда и 

блокирањем реке при чему долази до спречавања отицања воде. Тада се јављају 

поплаве узводних површина и насеља. (Јовановић, Арсић 2004) 

Према главном узроку настанка издвајају се следећи типови поплава у Србији: 

поплаве изазване кишом и отапањем снега, ледене поплаве, поплаве услед 

коинциденције високих вода, бујичне поплаве, поплаве изазване клизањем земљишта и 

поплаве изазване рушењем брана. (Гавриловић 1981) 

Техничко-технолошка несрећа је изненадни и неконтролисани догађај или низ 

догађаја који је измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и 

приликом поступања са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, 



15. Међународна конференција   

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

381 

 

промету, преради, складиштењу и одлагању, као што су пожар, експлозија, хаварија, 

саобраћајни удес у друмском, речном, железничком и ваздушном саобраћају, удес у 

рудницима и тунелима, застој рада жичара за транспорт људи, рушење брана, хаварија 

на електроенергетским, нафтним и гасним постројењима, акциденти при руковању 

радиоактивним и нуклеарним материјама, тешко загађење земљишта, воде и ваздуха, 

последице ратног разарања и тероризма, а чије последице могу да угрозе безбедност, 

живот и здравље већег броја људи, материјална и културна добра или животну средину 

у већем обиму. (Закон, 2018) 

Нуклеарни, хемијски и биолошки удеси представљају изненадно и неконтролисано 

ослобађање опасних и штетних материја у радну и животну средину. Нуклеарни удеси4 

су оштећења (хаварије) на нуклеарним реакторима и другим објектима са нуклеарним 

горивом и другим радиоактивним материјалом, услед чега долази до истицања 

радиоактивног материјала у спољну средину, чиме се угрожава живот људи, животиња 

и биљака. Хемијски удеси настају услед изненадног и неконтролисаног ослобађања 

већих количина токсичних материја у атмосферу, водотокове и на земљиште, што може 

имати за последицу штетно дејство на човека и животну средину. Ове удесе 

карактерише: ослобађање гасова под притиском, образовање гасних облака, пожари и 

експлозије у хемијским постројењима5, као и емисије токсичних материја.6  

Имајући у виду да је могућност настанка нуклеарног или биолошког удеса на 

простору Р. Србије мало вероватна, као индустријску (техничко-технолошку) несрећу 

разматраћемо само хемијски удес. 

2.2. Субјекти који се ангажују приликом поплава и индустријских несрећа 

Надлежност за управљање ванредним ситуацијама у Р. Србији има Сектор за 

ванредне ситуације, који обавља послове нормативне, управне, организационо-

техничке, превентивне, превентивно-техничке, образовне, информативно-васпитне и 

друге природе за организовање, планирање, спровођење, контролу мера заштите 

животне средине, здравља и материјалних добара грађана, очување услова неопходних 

за живот и припремање за превладавање ситуације у условима пожара, елементарних 

непогода техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја и других стања, 

опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну 

средину или да проузрокују штету већег обима и пружање помоћи код отклањања 

последица (смањивање и санацију) проузрокованих у ванредним ситуацијама. (Сајт 

МУП, 2019). 

Поред Сектора за ванредне ситуације на отклањању последица елементарних 

непогода и техничко-технолошких несрећа ангажују се и други субјекти система 

смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (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 

друге институције међу којима је и Војска Србије).  
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часа. Десетине хиљада људи напустило домове. Штета је износила око 80 милиона долара. 
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преко 200000 лакше и теже повређених. Знатан део повређених ослепео. 
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За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама у 

складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама и другим прописима, као оперативно-стручна тела образују се штабови за 

ванредне ситуације (републички, покрајински, окружни, градски и општински). 

У зависности од карактера, размера и последица природне непогоде, индустријске и 

друге несреће, за њихово решавање ангажују се сви нивои, од општинског до 

републичког нивоа, по систему  концентричних кругова, а по принципу стратешке 

мобилности (видети Величковић 2007). 

3. МЕСТО И УЛОГА ЈЕДИНИЦА ИНЖИЊЕРИЈЕ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ ОД ПОПЛАВА И 

ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА 

3.1. Мисије Војске Србије  

Стратегија одбране Р. Србије и Доктрина Војске Србије дефинисали су изазове, 

ризике и претње безбедности, као и мисију и задатке Војске у којима она пружа 

подршку и помоћ у случају природних непогода, индустријских и других несрећа и 

епидемија. Своју мисију и задатак Војска реализује извођењем операције када су 

угрожени људски животи, животна средина и материјална добра услед природних 

непогода и катастрофа, епидемија, индустријских и других несрећа већих размера.  

Стратегијом одбране прецизирано је да ВС брани земљу од оружаног угрожавања 

споља и извршава и друге мисије и задатке у складу са Уставом, законом и принципима 

међународног права који регулишу употребу силе (Стратегија, 2009).  

Мисије Војске Србије исказане у Стратегији одбране су:  

 одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља,  

 учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету, и  

 подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности 

(Стратегија, 2009).  

Војска Србије реализује додељене мисије извршавањем задатака. Подршка 

цивилним властима у супротстављању претњама безбедности реализује се:  

 кроз помоћ цивилним властима у супротстављању унутрашњем угрожавању 

безбедности, тероризму, сепаратизму и организованом криминалу и  

 кроз помоћ цивилним властима у случају природних непогода и техничких и 

технолошких и других несрећа. (Стратегија, 2009). 

Са аспекта рада, за ангажовање ВС и њених јединица, значајна је трећа мисија и 

други задатак кроз који се та мисија реализује. 

3.2. Неборбене операције Војске Србије 

Да би Војска Србије извршила додељене мисије и задатке, она планира, припрема и 

изводи операције у миру, ванредном и ратном стању. Постоје различите класификације 

операција, које реализује Војска Србије, према виду борбених дејстава, према 

критеријуму припадности снага, мултинационалне операције као посебна врста 

операција, а по начину испољавања дејства, операције могу бити: борбене и неборбене 

(Доктрина операција, 2012). 

Неборбена операција је сложен, планиран и припремљен прoцес, усмерен ка 

будућности, у којем се ограниченим војним ресурсима на одређеном простору и за 

одређено време изводе неборбене активности у подршци остварења мисије (Доктрина 

ВС, 2010). Од неборбених операција за потребе рада битна је операција подршке 
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цивилним властима у супротстављању неоружаним претњама безбедности, која се 

изводи у случају природних непогода, индустријских и других несрећа и епидемија. 

Циљ извођења ове операције је пружање помоћи цивилним властима и становништву 

ради заштите и спасавања живота људи, материјалних добара и животне средине.  

3.3. Употреба јединица инжињерије у неборбеним операцијама 

Инжињерија је род Копнене војске који има специфичну опрему, организацију, 

обуку и употребу. Носилац је инжињеријских дејстава у оквиру борбених операција. 

Оспособљена је за израду и савлађивање разних врста препрека на копну и воденим 

површинама (Доктрина КоВ, 2012). Јединице рода инжињерије ангажују се у пружању 

помоћи цивилним властима приликом поплава и индустријских несрећа реализацијом 

задатака, које су дефинисани у Доктрини КоВ, а који обухватају: идентификовање 

неоружане претње, смањење утицаја претње и активности на отклањању последица. 

Активности на отклањању последица претње представљају одлучујући задатак 

јединица инжињерије у неборбеним операцијама. Од неборбених активности 

најзначајније су: евакуација становништва, дистрибуција основних животних 

намирница, обезбеђење здравствених услуга и пружање помоћи у санирању 

елементарних и техничко-технолошких несрећа.  

Пружање помоћи у санирању последица елементарних и техничко-технолошких 

несрећа обухвата различите мере и радње које зависе од врсте и природе несреће. 

Инжињеријске јединице могу да пружају помоћ у гашењу пожара, изградњи насипа на 

поплављеним подручјима, уклањању одрона, поправци и одржавању путева, 

прикупљању података и уклањању последица у хемијским акцидентима (Доктрина 

КоВ, 2012). 

Поред наведених активности јединице рода инжињерије могу се ангажовати и на: 

смештају угроженог људства, припреми хране за угрожено људство и јединице ВС које 

се ангажују на пружању помоћи, изради путне инфраструктуре ради обезбеђења 

проходности на терену погођеном поплавама и другим активностима. 

Јединице рода инжињерије које се ангажују на пружању помоћи цивилном 

становништву могу се ангажовати као целина, што је ређи случај или формирањем 

привремених састава који ће се ангажовати у зависности од ситуације. Понтонирске 

јединице (као посебна врста рода Инжињерије) ће моделовати снаге након извршеног 

процеса оперативног планирања, које ће се реализовати у потпуном или скраћеном 

процесу, у зависности од времена које имају на располагању за реаговање. 

4. УПОТРЕБА ПОНТОНИРСКИХ ЈЕДИНИЦА У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНИМ 

ВЛАСТИМА ПРИЛИКОМ ПОПЛАВА И ИНДУСТРИЈСКИХ НЕСРЕЋА 

4.1. Модел поплаве и индустријске несреће – удесни сценарио 

Услед дуготрајних падавина на подручју југоисточне Европе дошло је до повећања 

водостаја на свим већим рекама у Р. Србији (Дунав, Сава, Тиса, В. Морава). Ниво реке 

Саве код Шапца је изнад границе ванредне одбране од поплава и износи 650 cm, са 

тенденцијом пораста у наредним данима до висине од 735 cm. Ниво подземних вода је 

у сталном порасту. Високим нивоом подземних вода угрожени су поједини 

индустријски капацитети у Шапцу, посебно објекти за смештај хемијских производа.  

На локацији хемијске фабрике „Zorka - Tikurila“ Шабац, дошло је до изливања 
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резервоара напуњеног раствором хлороводоничне киселине (HCl)7, концентрације 33 % 

(m/m), што је довело до изливања комплетног садржаја по околном простору.  

На основу улазних података о хемијском (Х) удесу8 и претпоставке да време 

изложености људства парама износи 10, односно 30 min, могуће последице по 

незаштићено људство у зони простирања контаминационог облака пара HCl, на основу 

тестирања вероватноће приказане су у табели 1. (Ненадовић, 2017) 

Табела 1. Могуће последице по незаштићене људе након изливања цистерне са раствором HCl у зони 

простирања смртних концентрација, при брзини ветра од 2 m/s и стабилном стању атмосфере, за различито 

време излагања 

Растојање од места 

испуста HCl (m) 

Концентрација пара 

HCl (mg/m3 i ppm) 

Вредност 

Пробит-функције 

Вероватноћа смртног 

страдања (%) 

10 min 30 min 10 min 30 min 

15 1450/1036 2,74 5,65 1 74 

25 915,8/654,2 1,52 4,43 0 28 

50 457,6/327 -0,315 2,60 0 0 

75 294,4/210,3 -1,484 1,43 0 0 
 

Према подацима из табеле уочава се да је зона смртног страдања људи који не 

поседују средства заштите дисајних органа највећа у кругу хемијске фабрике, док је ван  

круга фабрике опасност највећа за децу и старије особе. 

Збирни преглед последица удесног сценарија, дат је у табели 2. 

 

Табела 2. Последице хемијског удеса (Х удеса) при изливању HCl 

Ред. 

бр. 

Последице хемијског удеса на људе,  

возила и комуникације 
Обим последица 

Мера у отклањању 

последица  

1. 

а) Х удес: жариште удеса с посебно 

угроженим рејоном 
r=0,3 km; O=1,88 km; P=0,28 km2 Х извиђање 

б) Х удес: шире захваћен рејон r=1,35 km; O=8,48 km; P=5,72 km2 Х извиђање 

2. 

а) Људи: настрадали 4 до 5 лица Сахрањивање 

б) Људи: интоксиковани (жариште удеса) 42 лица Санитет. збрињавање 

б) Људи: интоксиковани (ван жаришта) 258 лица За Х деконтаминацију 

3. 
а) Возила: до 10 t 11 до 13 ком За Х деконтаминацију 

б) Возила: преко 10 t 5 до 7 ком За Х деконтаминацију 

4. Приоритетне комуникације 1,12 km За Х деконтаминацију 

 

За потребе отклањања последица код становништва неопходно је ангажовати: 

комунално предузеће (за сахрањивање настрадалих), здравствену установу (за 

евакуацију и лечење повређених и интоксикованих), јединицу  РХБ заштите града 

Шапца или АБХО јединицу за деконтаминацију ВС (по посебном захтеву). 

За потребе отклањања последица на возилима и деоници пута потребно је 

ангажовати: јединицу  РХБ заштите града Шапца или АБХО јединицу за 

деконтаминацију ВС (по посебном захтеву), јединицу инжињерије за деконтаминацију 

деонице пута (нпр. путни вод који би вршио деконтаминацију деонице пута насипањем) 

у дужини од 1,12 km (приоритена комуникација за евакуацију). 

 

                                                 
7  Опасност од HCl: летална доза у којој 50 % тестираних животиња умре при изложености HCl је око 900 mg/kg 

телесне тежине, на зечевима када се конзумира орално. Хлороводонична киселина се обично класификује као 

„отровна“ и „корозивна“, а представља повећану опасност за свакога ко ради са њом. 
8 Улазни подаци: маса раствора HCl - 20 t, подлога - равна, бетонска, околина - градски услови, температура ваздуха -  

20 °C, релативна влажност ваздуха - 70 %, ветар - СЗ, брзина 2 m/s, вертикална стабилност - инверзија. 
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4.2. Модел понтонирске јединице за ангажовање на санирању последица 

Моделоване снаге понтонирске јединице ангажују се у сарадњи са снагама 

цивилних власти, а свим снагама ангажованим на отклањању последица поплава и 

хемијских удеса руководи Градски штаб за ванредне ситуације у чијем се саставу 

налази и официр за везу из понтонирске јединице.  

Један од могућих модела организације привременог састава понтонирске јединице 

за пружање помоћи цивилним властима на отклањању последица претходно 

моделоване поплаве и хемијског удеса удеса, дат је на слици 1. (Ненадовић, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.  Организација привременог састава понтонирске јединице за пружање помоћи цивилним властима на 

отклањању последица моделоване поплаве и индустријске несреће  

 

Градски штаб за ванредне ситуације даје конкретне задатке на санирању последица 

поплаве и хемијског удеса Снагама за командовање привременог састава понтонирске 

јединице. Након проучавања добијених задатака и доношења одлуке снаге за 

командовање преносе одлуку и врше ангажовање одређених састава (по потреби и у 

складу са ситуацијом на терену). 

У моделованој ситуацији задаци се обављају по следећем: 

 снаге за извиђање - прикупљају податке о рејону хемијског удеса и врше његово 

обезбеђење, 

 снаге за трагање и спасавање – проналазе повређене, врше извлачење људства и 

покретних средстава и рашчишћавање рушевина (ако их има),  

 снаге за израду и ојачавање насипа - ангажују се са потребним људством и 

техником на изради и ојачавању насипа у угроженом рејону, 

 снаге за деконтаминацију - врше деконтаминацију (изолацију) деонице пута 

насипањем земљишта дебљине 5 до 6 cm, 

 снаге за транспорт и евакуацију - врше санитетско збрињавање повређених и 

оболелих и транспорт здравих особа са угроженог подручја, 

 снаге за гашење пожара – ангажују се на гашењу пожара (по потреби), 

 снаге за логистичку подршку - извршавају задатке логистичке подршке јединица 

ангажованих на отклањању последица поплаве и хемијског удеса, 

 снаге за телекомуникације - извршавају задатке телекомуникационог и 

информатичког обезбеђења између команде привременог састава и официра за 

везу у штабу локалне самоуправе, команде привременог састава и 

претпостављене команде и међу снагама привременог састава. 

Снаге за командовање 

Снаге за 

извиђање 

Снаге за логист. 

подршку 

Снаге за 

трагање и 

спасавање 

Снаге за израду 

и ојачавање 

насипа 

Снаге за 

деконтаминацију 
Снаге за 

транспорт и 

евакуацију 

 

Снаге за 

гашење 

пожара 

Снаге за 

телекомуник. 

Официр за везу 
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За све време ангажовања привременог састава понтонирске јединице снаге за 

командовање врше координацију са Градским штабом за ванредне ситуације и 

командују привременим саставом. 

Конкретно ангажовање појединих снага привремног састава понтонирске јединице  

на отклањању последица поплаве и хемијских удеса овом приликом нећемо разматрати, 

али је најважније да се на организован начин умање или елиминишу настале последице, 

а опасност по људе сведе на најмању могућу меру. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Супротстављање невојним претњама безбедности представља планирану и 

обједињену активност већег броја структура државе и органа локалне самоуправе. Када 

се прогласи ванредна ситуација, Сектор за ванредне ситуације МУП Р. Србије је 

надлежан за руковођење свим субјектима система заштите и спасавања људи, 

материјалних добара и животне средине. Када снаге Сектора за ванредне ситуације 

нису довољне за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине, 

може се упутити захтев Министарству одбране, које обезбеђује учешће својих 

организационих делова, али и команди, јединица и установа ВС за пружање помоћи у 

заштити и спасавању, у складу са важећом законском регулативом.  

Јединице рода инжињерије су се увек ангажовале на пружању помоћи цивилним 

властима у случају елементарних непогода (поплава, великих снежних падавина, 

санацији клизишта, изградњи водовода), чиме су показали висок степен обучености за 

реализацију додељених задатака. У раду је приказан модел поплаве и индустријске 

несреће, који се може догодити у неком наредном периоду, на шта нас подсећају и 

поплаве из 2014. године у Мачванском и Сремском управном округу. Велики допринос 

у помоћи цивилним властима понтонирске јединице могу дати у случају поплава 

извршавајући задатке превожења ради евакуације и дотура хуманитарне и остале 

помоћи становништву на угроженом подручју, као и за задатке трагања и спасавања на 

води. Поред наведених, могу се успешно ангажовати и на премошћавању водених 

површина понтонским мостовима и поправци и уређењу прилазних путева, као и на 

деконтаминацији одређеног рејона ангажовањем путних инжињеријских машина. 

Понтонирске јединице својим снагама и средствима могу дати значајан допринос 

отклањању последица у случају елементарних непогода, техничко – технолошких и 

других несрећа, али само ако се буду користиле на наменским задацима и у 

интегрисаном одговору на непогоду односно несрећу. То подразумева укључивање 

јединица тек када се исцрпе све могућности локалне самоуправе и Сектора за ванредне 

ситуације и то као помоћног субјекта, а не као носиоца у отклањању последица. 
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