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Резиме: Поплаве негативно утичу на функционисање друштва, ометајући нормалан живот и рад 

становништва и друштвених заједница, што за последицу има материјалну и нематеријалну штету и 

утицај на живот и здравље људи. Овa појава захтева детаљне анализе, процене ризика и предузимање 

потребних мера превенције и спровођење мониторинга поплава, али и посебну припрему ангажованих 

снага и организацију отклањања последица.  Поред многих субјеката државе који би се ангажовали у 

отклањању последица узрокованих поплавом, инжињеријске јединице Војске Србије све више добијају 

на значају. Носиоц заштите у ванредној ситуацији није Војска, већ она има споредну улогу – подршку. У 

раду ће бити презентовани капацитети инжињеријских јединица Војске који се могу употребити у 

ванредној ситуацији узрокованој поплавом са примерима њихове употребе у катастрофалним поплавама 

које су погодиле Републику Србију 2014. године. 

Кључне речи: поплава, ванредна ситуација, војска, инжењеријске јединице 

ENGAGEMENT OF ENGINEERING UNITS IN FLOOD EMERGENCY 

SITUATIONS 

Abstract: Floods have negative impact over functioning of society, disrupting normal life and work of citizens 

and communities, which results in both material and immaterial damage and impact on peoples life and health. 

This occurence requires detailed analysis, risk assesments and necessary prevention measures and flood 

monitoring, as well as special preparation of engaged forces and organiziation for dealing with after effects. 

Along side many state subjects that can be engaged in dealing with after effects, Serbian Armies’ Enginering 

units increasingly gain in importance. The responsibility of protection during emergency situations is not with 

the Army, but she has side role – support. This paper will present the capacities of Serbian Armies’ Engineering 

units that can be engaged in emergency situation caused by flood with examples of their engagement during 

catastrophic floods that stroke the Republic of Serbia in 2014. 

Key words: flood, emergency situation, the Army, Engineering units 

1. УВОД 

Научна достигнућа и техничко-технолошки развој, поред својих предности које 

доприносе развитку и напретку човечанства, испољавају и своје негативне стране – 

повишена температура ваздуха услед загађења и оштећења озонског омотача утиче на 

падавине, ниво океана, топљење глечера итд; разбијање и усмеравање облака изазива 

повећану количину падавина на другој територији. Уочен је тренд повећања броја 

поплава и њихове деструктивности. То за последицу има повећану материјалну и 

нематеријалну штету и утицај на живот и здравље људи. Поред тога, ширење 

насељених места и бесправна градња на површинама које подлежу повећаном ризику 

од поплава, у великој мери усложњавају већ постојећу проблематику настанка  поплаве 

и њеног ефекта на људе и околину. Постоје подручја која подлежу већем ризику од 

поплава јер су под утицајем повољних фактора (клима, количина падавана, струјање 

ваздуха, састав тла, надморска висина, флора и фауна итд). Они погодују поплавама и у 

прошлости су у тим подручјима проглашаване ванредне ситуације, што носи већи 

ризик да се слична или још неповољнија ситуација може поновити у будућности. Зато 
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је потребно ваљно чувати податке и информације о поплавама у функцији 

превентивног деловања. 

Као руководећа тела задужена за спровођење циљева заштите и спасавања у 

условима ванредне ситуације изаване поплавом, или непосредно пре њеног настанка, 

формирају се штабови за ванредне ситуације. Циљ формирања штабова је да се на 

једном месту организује рад одговорних лица различитих организационих јединица 

Министарства унутрашњих послова и других државних органа, Министарства одбране, 

органа општинске управе, директора јавних предузећа и других организација, који ће 

координираним радом руководити својим снагама и средствима које се ангажују ради 

решавања конкретног безбедносног проблема. Поред многих субјеката државе који би 

се ангажовали у отклањању последица узрокованих поплавом, Војска Србије све више 

добија на значају, а један од њених најзначајнијих делова су инжењеријске јединице. 

„У савременим условима, војне организације задржале су и повећале издржљивост и 

способност прилагођавања разним условима, па су постале респектабилан фактор за 

извршавање задатака заштите и спасавања у кризним односно ванредним ситуацијама. 

Технички и технолошки капацитети  војних јединица Војске Србије на таквом су нивоу 

развоја да заостају за сличним капацитетима Европске уније и НАТО, али без обзира на 

то постоји могућност њихове употребе у систему заштите и спасавања.“3 

Инжињеријске јединице су део Војске Србије које захваљујући својим капацитетима 

пре свега у техници и обученом људству могу пружити помоћ за време и након 

поплаве. 

2. ВОЈСКА У ПОПЛАВАМА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Поплава је врло комплексна хидросферска непогода. Поплава се манифестује 

појавом веће количине воде на површини земље и у виду подизања нивоа подземне 

воде. Класични пример поплава је када речно корито не може да прими надошлу 

количину воде и вишак се мора излити ван корита. Дефиниција поплава има мноштво, 

као и подела према различитим критеријумима. Неке од дефиниција су: „Поплавом се 

сматра изливање (преливање) великих вода из природних и вештачких реципијената, тј. 

речног корита и водених акумулација“4. „Поплава је природна појава која означава 

неуобичајно високи водостај у рекама и језерима, због кога се вода из речног корита 

или језерске завале, прелива преко обале те плави околно подручје”5. Директива о 

поплавама Европске уније дефинише поплаву као покривање водом земљишта које 

нормално није покривено водом. Узроци поплава река и језера су најчешће високе 

оборине, односно нагло топљење снега и леда, док је код језера обично узрок јак потрес 

или снажна олуја. Када поплава нанесе штету некој општини, у толикој мери да она не 

може сама својим расположивим потенцијалима да се заштити од поплаве, онда је 

Штаб за ванредне ситуације општине/града приморан да прогласи ванредну ситуацију и 

захтева помоћ од других организација и институција државе. 

У стручној литератури може се наћи обиље термина и дефиниција за ванредну 

ситуацију. Прва помисао је на неку опасност која се са становишта безбедности 

дефинише као стање система у коме присуство емисије, енергије супстанци или 

прекомерна психофизичка и информациона оптерећења, могу да доведу до угрожавања 

 

 
3Кековић З., Комазец Н., Милановић М.: Улога Војске Србије у одговору на невојне претње, Војно дело, 

Београд, 2011, стр 228. 
4 Млађан Д.: Безбедност у ванредним ситуацијама, КПА, Београд, 2015, стр. 94. 
5MSN Encarta Dictonary, Flood, Retrivedon 2006, Arhived on 2009. 
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здравља људи, материјалних и природних добара. У законодавству Републике Србије 

према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(Службени гласник Републике Србије 87/2018) ванредна ситуација је „стање које 

настаје проглашењем од надлежног органа када су ризици и претње или настале 

последице по становништво, животну средину и материјална и културна добра таквог 

обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или 

отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово 

ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз 

појачан режим рада“6 Термин ванредна ситуација у Војсци Србије није у употреби, али 

су у употреби термини догађај, ванредни догађај и ванредно стање. Догађаји и 

ванредни догађаји дефинисани посебним упутством7, које је проистекло из Правила 

службе Војске Србије. „Ванредни догађај у Министарству одбране и Војсци Србије 

јесте сваки неочекивани догађај настао за време планираних односно наређених 

активности, који за последицу има довођење у опасност живота и здравља људи, 

нестанак или уништење борбених средстава, наоружања, муниције и минско – 

експлозивних средстава, до кога је дошло случајном или намерном применом радњи и 

поступака, непредузимањем одговарајућих мера или вишом силом“. 

Војска Србије у ванредним ситуацијама има улогу подршке у помоћи цивилним 

властима што је регулисано у законодавству Републике Србије од Устава Републике 

Србије до Правила Службе Војске Србије. Уставом Републике Србије дата је 

надлежност Војсци Србије да, поред осталог, извршава друге мисије и задатке у складу 

са Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе. 

У мисијама Војске Србије утврђена је подршка цивилним властима у супротстављању 

претњама безбедности која се реализује 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-технолошких и других несрећа. „У случају природних и других 

несрећа већих размера у којима су на одређеној територији угрожени живот и здравље 

људи и животиња и материјална добра, јединице Војске Србије, на захтев органа 

надлежних за заштиту и спасавање људи и материјалних добара, могу се ангажовати  

на пружању помоћи становништву у складу са посебним законом“8. Законом о 

смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама потврђено је 

ангажовање Војске Србије у супротстављању претњама унутрашње безбедности. Тако 

се у начелу поступности при употреби снага и средстава каже: „У условима када друге 

снаге и средства система нису довољне за заштиту и спасавање људи, материјалних и 

других добара од последица катастрофа, на захтев Републичког штаба за ванредне 

ситуације, Министарство одбране обезбеђује учешће својих организационих јединица, 

команди, јединица и установа Војске Србије за пружање помоћи у заштити и 

спасавању, у складу са законом, осим у ратном и ванредном стању. Када у заштити и 

спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују њихове надлежне 

старешине, у складу са закључцима и препорукама штаба за ванредне ситуације који 

 

 
6Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике 

Србије, Београд, 87/2018, члан 2, став 1, тачка 7. 
7Упутство о класификовању, извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја и догађаја у Министарству 

одбране и Војсци Србије, Генералштаб ВС, Београд, 2012. 
8Закон о одбрани, Службени гласник Републике Србије, Београд, 116/2007, 88/2009, 104/2019 и 10/2015, члан 

41. 
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руководи и координира заштитом и спасавањем”9. Мере ублажавања и отклањања 

последица од елементарних непогода се односе на активности којима се стварају 

услови за нормалан живот и рад на угроженом подручју, прикупљање података, 

процену и утврђивање висине настале штете, организовање прикупљања и расподеле 

помоћи и друге мере, којима се ублажавају или отклањају непосредне последице од 

елементарних непогода. 

3. ИЖИЊЕРИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Инжињеријске јединице су род војске који се налази у саставу Копнене војске. 

Војска Србије, па самим тим и инжињеријске јединице, имају додељену мисију и 

задатак помоћ цивилним властима у отклањању последица од елементарних непогода. 

Захваљујући средствима која се налазе у саставу инжињеријских батаљона, они се 

најцелисходније могу ангажовати у ванредној ситуацији узрокованој поплавама. 

Инжињеријски батаљони су распоређени по читавој територији Републике Србије, што 

омогућава њихово ефикасно ангажовање у случају поплава. 

3.1. Сруктура и капацитети инжињеријског батаљона 

На следећој шеми 1 је дата школска формација инжињеријског батаљона који је 

највишег степена развоја Р 0. Немају сви инжињеријски батаљони све потчињене 

саставе, већ су ослоњени на друге јединице у гарнизону и зато су нижег степена зазвоја 

Р1, Р2, или Р3. 

 
Шема 1 -  Организацијска структура инжињеријског батаљона 

 

Ознакама С1 до С8 су означене групе у саставу команде 1 - група за људске ресурсе, 

2 - група за извиђање, 3 - група за оперативне послове и обуку, 4 - група за логистичку 

подршку, 6 - група за телекомуникациoно-информатичку подршку и 8 - за војно - 

полицијске послове. Ниже јединице од батаљона су чете, које се даље састоје од 

водова, а водови од одељења. Треба напоменути да су ретки инжињеријски батаљони 

степена развијености Р 0, јер су обично ослоњени по питању логистике или везе или по 

 

 
9Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Службени гласник 

Републике Србије, Београд, 87/2018, члан 26. 
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некој другој грани на друге јединице које су носиоци послова у одређеној касарни, 

гарнизону или гарнизоном месту. Овог степена развоја ће бити батаљон само уколико 

је носилац гарнизоних послова као што је 310. инжињеријски батаљон у Прокупљу. Од 

средстава која се налазе у саставу инжињеријског батаљона у ванредној ситуацији 

узрокованој поплавама могу се употребити дозери, утоваривачи, грејдери, копачи, 

дизалице, вучни возови и камиони кипери за рашчишћавање у фази санације као и 

понтонски мостови за привремено премошћавање река. 

  

 
 

Слика 1 - Копач КН 251 

 
Табела 1 - Карактеристике Копача КН 251 

 Копач КН 251 

Маса 11,26 t 

Брзина до 30 km/h 

Мотор ТАМ F4L413 R, дизел, 4 такта, 4 

цилиндара, хлађен ваздухом 

Снага  257  kw 

Потрошња горива при утовару 

растреситог материјала 

10 l/h 

Потрошња горива при комбинованом 

раду 

14 l/h  

Трансмисија хидродинамичка 

Кочнице (двокружни систем) Диск (пнеуматско-хидраулично) 

Запремина утоварне/багерске кашике 0,8/0,25 m3 

Учинак 20 до 30 m3/h  

 

У саставу инжињеријских јединица се налазе различити модели утоваривача, који су 

неизбежни у фази санације последица од поплава, поправке порушених комуникација и 

рашчишћавања терена. Они су коришћени у ванредној ситуацији узрокованој 

поплавама 2014. године. Углавном су употребљавани у фази санације последица, за 

рашчишћавање, асанацију терена а такође и у фази развоја поплаве за поправку 

оштећених путева и мостова у подручјима погођеним поплавним таласом. 

Карактеристике средстава су дате у наведеним табелама и углавном се ангажују са 

теретним возилима и самоистоваривачима, који се такође налазе у овим јединицама, 

али нису ретки у другим цивилним структурама. Кипера или самоистоваривача има 

четири у путном воду, али их има и у другим цивилним грађевинским фирмама и 

сигурно ће бити употребљени у фази санацаје. Инжињерија располаже и другим 

машинама као што су дозери, грејдери, дизалице, реморкери за гурање или вучење 

терета на води, амфибијске скеле, моторне тестере, ваљци, као и различита пловна 
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средства која се могу употребити на пловним рекама и друга средства инжињеријских 

јединица која се такође могу употребити у различитим фазама ванредне ситуације 

узроковане поплавама. 

 

 
 

Слика 2 - Утоваривач УЛТ 160 

 
 Табела 2 - Карактеристике Утоваривача у инжињеријским јединицама 

 Утоваривачи у инжињерији 

Карактеристике ТИП - МОДЕЛ 

УЛТ 

150 

УЛТ 

160 

УЛТ 

160Б 

УЛТ 160Ц УЛТ 

160ЦК 
Маса (t) 12,5 13,5 14 
Запремина кашике (m3) 1,91 2,3 
Корисна носивост 

кашике (t) 
4,1 4,2 

Макс висина истовара/ 

ширина кашике (m) 
2,8 / 2,63 

Макс брзина до 50 km/h 

Мотор  - врста ФАМОС, дизел, 4 такта, 6 цилиндара, хлађен течношћу 

Тип мотора 2F301A 2F319A 6CT 8,3 

Снага мотора kW 110,3 118 

Потрошња горива  око 30 l/h 

Трансмисија хидродинамичка 

3.1.1. Ангажовање инжињеријских јединица у поплавама 2014. године 

Од многобројних ангажовања инжињеријских јединица у катастрофалним поплавама 

које су задесиле Републику Србију маја месеца 2014. године, могу се се истаћи следећа 

ангажовања у којима су самостално реаговале инжењеријске јединице: 

• 17.05.2014. године, припадници 210. инжењеријског батаљона Друге бригаде 

Копнене војске поставили тешки механизовани мост преко Раваничке реке у селу 

Раваница код Краљева, 

• 19.05.2014. године, припадници 210. Инжењеријског батаљона Друге бригаде 

Копнене војске поставили тешки механизовани мост преко Гледићке реке у селу 

Годачица и тако спојили са светом 1000 мештана села, 

•  Поред ова два моста, постављена су још два тешка моста у Малом Црнићу и код 

Краљева.  
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• Поред ових самосталних ангажовања, многа друга средства из састава 

инжењеријских јединица су ангажована у саству привремених састава у 

оквиру јединица Копнене војске о чему сведоче текстови у Зборнику 

радова „Ванредне ситуације” из 2015. године, одакле су презентована и 

напред наведена ангажовања. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Инжињеријске јединице Копнене војске располажу адекватним капацитетима за 

ангажовање у ванредној ситуацији узрокованој поплавама. Кроз дескрипцију неких од 

расположивих капацитета и способности инжињеријских јединица Копнене војске за 

ангажовање у ванредној ситуацији узрокованој поплавама, приказани су постојећи 

ресурси који се могу ангажовати и већ су ангажовани за задатак помоћи становништву 

у случају поплава. Може се закључити да су инжињеријске јединице специјализоване 

јединице Копнене војске које се могу ангажовати у случају поплаве, захваљујући 

средствима која су им на располагању и обученом људству за руковање средствима.  

Полазећи од чињенице која произилази из важећих прописа којима је регулисана 

употреба јединица Војске Србије у ванредној ситуацији узрокованој поплавама, да 

одлуку о њиховој употреби доноси надлежан штаб за ванредне ситуације, те на основу 

тог захтева командант оперативног нивоа наређује употребу јединице, лако се долази 

до закључка да инжињеријске јединице као и остале јединице војске не морају радити 

на превентиви за деловање у ванредној ситуацији узрокованој поплавама. Изводи се 

закључак, да се инжињеријске јединице ангажују на пружању помоћи цивилним 

властима тек након проглашења ванредне ситуације и захтевања помоћи од надлежних 

органа, тако да поступање нема превентивни карактер, па је и ангажовање у фази 

развоја ванредне ситуације узроковане поплавом могуће тек након проглашења 

ванредне ситуације, што често може бити разлог да је фаза развоја прошла па се 

ресурси могу ангажовати само у фази санације. Инжињеријске јединице стално 

одржавају и надограђују оперативне способности за помоћ цивилним властима у 

случају ванредне ситуације узроковане поплавом. 
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