
15. Међународна конференција   

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

296 

 

 

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 
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Резиме: Појмови ванредни догађај, ванредна ситуација, ванредно стање, криза,  катастрофа и слични, 

често се из разлога некомпетентности и непрофесионализма употребљавају као синоними. Разумевање 

наведених појмова, односно њихово терминолошко и појмовно одређење, али и њихову компарацију и 

корелацију значења, неопходно је вршити како би се примарно јасно дефинисале сличности и 

дистинкције, а последично креирале могућности за предузимање адекватних мера у циљу 

идентификовања и смањења ризика од њиховог настанка, али и ублажавања њихових последица. У раду 

је дата семантичко-етимолошка анализа појма ванредна ситуација, као и преглед најфреквентнијих 

административних и академских дефиниција ванредне ситуације. Посебан осврт у раду дат је на 

класификацији ванредних ситуација. 

Кључне речи: ванредна ситуација, појам, дефиниција, класификација 

DEFENITION EMERGENCY SITUATIONS 

Abstract: The terms extraordinary event, emergency, emergency situations, crisis, disaster or similar, often for 

reasons of incompetence and unprofessionalism used interchangeably. Understanding of these terms, and their 

terminology and conceptual definition, as well as their comparison and correlation meanings, is also necessary so 

as to primarily for a clear definition of similarities and distinctions, and consequently, created the opportunity for 

appropriate measures in order to identify and reduce the risk of their occurrence, or the mitigation of their 

consequences. This paper presents a semantic-etymological analysis of the concept of emergency situations, as 

well as an overview of the most frequent administrative and academic definition of this term. A special emphasis 

in the work of the authors give the classification of emergency situations. 

Key words: emergency situations, concept, definition, classification  

1. УВОД  

Ванредне ситуације су својство које проглашава одређена локална заједница или 

највиши државни органи у зависности од последица догађаја које је изазвао одређене 

размере несреће на простору на којем живи становништво и/или у већим урбаним 

срединама. Догађаји који могу довести до тих последица, угрожавањем безбедности и 

здравља људи, могу бити изазвани деловањем природе и човека. Контекст разумевања 

последица тих догађаја директно је везан за очување живота и егзистенција људи на 

простору обухваћеним последицама таквих догађаја. Ради превазилажења таквих 

ситуација и ублажавања њихових последица могу се употребити различите снаге и 

средства која стоје на располагању држави. Такође, на располагању држави, како је то 

дефинисано Уставом и законима стоје и капацитети Војске Србије.  

Међутим, ради постизања максималне ефективности и ефикасности употребљених 

ресурса (људских и материјалних) пре, током и после ванредне ситуације, односно 

правовремног реаговања на ванредну ситуацију, неопходно је познавати суштину појма 

ванредне ситуације и свих њених ,,појавних облика“. У противном веома лако можемо 
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доћи у положај да ванредна ситуација прерасте своје оквире, односно да се догоди 

метаморфоза ванредне ситуације у ванредно стање. 

2. ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ПОЈАМ  

Есенција овог дела рада садржана је у мисли великог античког филозофа Сенеке: 

,,Када не знате у коју луку пловите, нема ветра који је повољан“. Следствено томе, први 

корак ка успешном решавању неког проблема је јасност и прецизност у дефинисању, то 

јест одређењу самог проблема. 

Појам ,,ванредан“ представља конотативни, а појам ,,ситуација“ денотативни део 

синтагме ванредна ситуација. Придев ,,ванредан“ у Речнику српског језика је 

дефинисан као онај који је изван оквира нормалног, уобичајеног peда, плана и 

програма, pacпореда и слично, који није редован; или онај који је особит, необичан, 

изузетан, одличан, веома велики и огроман. (Матица Српска, 2012) 

Према Лалевићу појам „ванредан” означава посебност, изузетност, особитост, 

представља придев који се најчешће користи у смислу наглашавања стања које је 

другачије од редовног, указује на не редовно или изван редовног. (Лалевић, 1974) 

Појам ,,ванредан“ значи изван уобичајеног реда, који није редован, особит, необичан, 

изврстан (изражава стање). (Alexander,1996) 

У Војном лексикону појам ,,ситуација“ (лат. situatio) означава околности, стање, 

место, положај, прилике или утицај различитих околности и чинилаца на борбена 

дејства. (ВИЗ, 1981) Према Вујаклији појам ,,ситуација“ (lat. situs, nlat. situatio) означава 

стање, положај (куће, места); друштвени положај, умовно стање; опште стање, прилике 

(војске, државе и друго); садашње политичко стање (у држави, Европи, свету). 

(Вујаклија, 1980) 

Националне легислативе, односно национална документа нормативно-правног 

оквира различито третирају ванредне ситуације, па тако у Немачкој, Словенији и 

Хрватској имамо случај да се не прави разлика између појмова катастрофа и ванредна 

ситуација (Тотх, 2007); у Пољској се не прави разлика између појмова криза и ванредна 

ситуација (Јазић, 2015), док је у Холандији на овом пољу направљен искорак, тј. јасно и 

прецизно су дефинисани појмови. (Јазић, 2016) 

У Руској Федерацији (РФ) је 1994. године уведено посебно Министарство за 

ванредне ситуације (Министарство по чрезвычайным ситуациям), које је задужено за 

послове цивилне заштите и отклањање последица природних катастрофа. У једном од 

базичних докумената наведеног министарства, „Основи заштите становништва и 

територије у кризним ситуацијама”, ванредна ситуација је дефинсана као скуп 

ванредних услова и фактора који су се створили у одговарајућој зони као резултат 

ванредног догађаја. (Млађан & Кекић, 2007) 

У Сједињеним Америчким Државама (САД) постоји Федерална агенција за 

управљање ванредним ситуацијама (FEMA) која је део Министарства унутрашњих 

послова САД (Department for Homeland Security) и представља савезно координационо 

тело за управљање (менаџмент) ванредним ситуацијама. Наведена агенција у својим 

документима ванредну ситуацију дефинише као сваку непланирану ситуацију која 

може да изазове смрт или значајне повреде запослених, корисника или шире 

популације, да затвори посао или прекине операцију, да битно оштети материјална и 

природна добра или да запрети финансијском стању или угледу предузећа. (FEMA, 

2007) 
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У Републици Србији је крајем 2018. године усвојен Закон о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, где је ванредна ситуација дефинисана као 

,,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.“ 

(Службени гласник РС, 87/2018) 

Према Архиповој (Архипова) и Кулби (Кулюба) ванредна ситуација је нарушавање 

нормалног живота и рада у објекту или на одређеној територији изазвано хаваријом, 

елементарним или еколошким удесима, епидемијама и слично, а које доводи или може да 

доведе до људских или материјалних губитака. (Архипова & Кулюба, 1998) 

На основу наведеног појам ванредне ситуације  може се дефинисати преко три 

конституенса, и то: (1) масовност угрожавања људских живота, материјалних и културних 

добара и животне средине; (2) немогућност или неспремност редовних служби да реагују и 

спрече појаву опасности, као узрочника ванредних ситуација; (3) последице опасности 

превазилазе могућности друштвене заједнице коју је опасност погодила и од ње захтевају 

предузимање ванредних мера и поступака. 

Према Венгеру (Wenger) наведено важи и за субјекте у процесу управљања ванредним 

ситуацијама, јер: оно што ће једна агенција дефинисати као катастрофу, за другу ће бити 

текућа криза или ванредна ситуација. На пример, у случају авионске несреће, након 

збрињавања преживелих, у операцију опоравка укључују се полиција, истражни органи и 

службе цивилне авијације. Међутим, за поједине социјалне службе ова ситуација ће и даље 

представљати текућу кризу када је реч о управљању ресурсима (смештај и лечење 

повређених, поправке оштећења, успостављање нормалног саобраћаја и слично). (Wenger, 

1989) 

3. КЛАСИФИКАЦИЈЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА   

Класификација, као научни метод, омогућава циљно оријентисан поредак ванредних 

ситуација путем позивања на једно или више њихових обележја, која се по правилу могу 

разликовати, а све ради ради потпуног сагледавања ванредних ситуација као појма. 

(Петровић, 1990) Класификација ванредних ситуација је заправо одређивање места једне 

(конкретне) ванредне ситуације у систему ванредних ситуација. Помоћу класификације 

увиђамо да конкретна ванредна ситуација, својим обимом обухвата извесне врсте опасности 

које последично проузрокују ванредне ситуације, док с друге стране представља само један 

део обима ванредне ситуације, као општег појма. (Марковић, 2004) 

Класификација ванредних ситуација је дуго била предмет истраживања стручњака из ове 

области и међународних организација. Општеприхваћена класификација би била основа за 

планирање и спровођење мера превенције и заштите од последица опасности због којих је 

проглашена ванредна ситуација. Ово је посебно битно са аспекта разумевања узрока који 

доводе до проглашења ванредне ситуације и условна је за адекватну припремљеност друштва 

за поступање у конкретној ситуацији. (Кршљанин & Каровић, 2015) 
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Свака ванредна ситуација је специфична сама по себи, не постоје идентичне, већ 

само сличне ванредне ситуације, односно свака ванредна ситуација има низ обележја, 

која могу бити универзална, али су по својој природи и у контексту постојања 

искључиво везана само за конретну ванредну ситуацију. Обележја ванредних 

ситуација су: (1) узрок или узроци настанка, (2) јединствен и непоновљив сценарио 

настанка и развоја, (3) рефлексије на животну средину и (4) тежине последица. 

Наведена обележја су основа класификације ванредних ситуација, односно обележја 

ванредних ситуација су основа за креирање листе критеријума класификације, 

следствено томе у оквиру једног обележја може се дефинисати више критеријума. 

Из тога произилази да се ванредне ситуације могу класификовати на основу 

бројних критеријума, а најчешћи су: (1) узроци настанка ванредне ситуације, (2) 

брзина развоја ванредне ситуације и (3) размере распрострањености ванредне 

ситуације. Међутим, посматрано са становишта прагматизма највећу вредност има 

класификација према узроку настанка. По основу овог критеријума постоје три групе 

ванредних ситуација: (а) ванредне ситуације технолошког карактера, (б) ванредне 

ситуације природног карактера и (в) ванредне ситуације антропогеног (еколошког) 

карактера. (Савић & Станковић, 2012) 

Ванредне ситуације технолошког карактера настају као директне последице 

делатности човека са становишта перманентног развоја технологије и његовог 

негативног утицаја на радну и/или животну средину. У ову групу спадају: (1) 

транспортне хаварије; (2) пожари и екплозије; (3) хаварије са избацивањем 

/опасношћу од избацивања/ јаких отровних материја; (4) хаварије са избацивањем 

/опасношћу од избацивања/ радиоактивних материја; (5) хаварије са избацивањем 

/опасношћу од избацивања/ биолошких опасних материја; (6) изненадно рушење 

зграда; (7) хаварије на електро-енергетским системима; (8) хаварије на комуналним 

системима снабдевања; (9) хаварије на системима за пречишћавање и (10) хидро-

динамичке хаварије. (Гроздановић & Стојиљковић, 2013) 

Ванредне ситуације природног карактера су последица опасних појава и 

процеса у природи који представљају претњу за људску популацију и друштвену 

заједницу, а манифестују се као: (1) биолошке /епидемије: вирусне заразне болести, 

бактеријске, паразитске и гљивичне инфективне болести/; (2) инфективне болести 

инсеката /скакаваца и осталих штеточина/; (3) геофизичке /земљотреси, вулкани, 

цунами, одрони стена, клизишта, слегања тла/; (4) климатске /екстремне температуре – 

топлотни и хладни талас, суша, шумски и остале врсте пожара/; (5) хидролошке 

/поплава, бујица, олујни талас, приобална поплава/ и (6) метеоролошке /тропски 

циклони и различите врсте олуја/. (Млађан, Субошић & Кекић, 2008) 

Ванредне ситуације антропогеног (еколошког) карактера настају као последица 

перманентног негативног присуства и негативног утицаја човека на животну средину. 

У наведену групу спадају: (1) ванредне ситуације повезане са променом стања 

литосфере /катастрофална улегања, клижења и одроњавања земљине површине због 

покретања унутрашњости земље услед копања руда и других делатности човека, 

исцрпљивање необновљивих природних ресурса, препуњавање депонија и загађење 

литосфере/; (2) ванредне ситуације повезане са променом састава и својстава атмосфере 

/промена времена или климе као резултат антропогене делатности, температурне 

инверзије изнад градова, уништавање озонског слоја, загађење атмосефере, знатна 

промена прозрачности атмосфере/; (3) ванредне ситуације повезане са променом стања 

хидросфере /недостатак воде за пиће услед исцрпљивања и/или загађења вода, 

недостатак водених ресурса неопходних за организовање свакодневног привредног 
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водоснабдевања и обезбеђења технолошких процеса, нарушавање привредне 

делатности и еколошке равнотеже због загађења зона унутрашњих мора и светског 

океана/; (4) ванредне ситуације повезане са променом стања биосфере /ишчезавање 

биљних и животињских врста, уништење биљака на широј територији, промене 

способности за репродукцију обновљивих ресурса, масовно уништење животиња/; 

социјално-политички конфликти /ратови, терористички напади, међународни, 

међунационални и верски сукоби/. (Гроздановић & Стојиљковић, 2013) 

Веома слична класификација дата је од стране Брна (Byrne) и Бадена (Baden) 

који ванредне ситуација у односу на узроке настанка класификују по следећем: (1) 

ванредне ситуације узроковане елементарним непогодама; (2) ванредне ситуације 

узроковане техничко-технолошким опасностима и (3) ванредне ситуације узроковане 

ратним опасностима.  (Byrne & Baden, 1995) 

Класификација ванредних ситуација према FEMA је урађена по следећим 

критеријумима: ,,(1) време /неочекивано, брзина развоја догађаја/; (2) социјално-

еколошки /људске жртве, епидемије, масовно уништење сточног фонда, 

преоријентација производње, знатна употреба природних ресурса/; (3) социјално-

економски /велика конфликтност, велика опасност, изазивање унутрашње политичке 

нестабилности, мноштво унутрашњих политичких догађаја, повећање међунационалне 

напетости и изражена међународна несигурност/; (4) економски /значајне економске 

штете и угроженост финансијских и материјалних ресурса, нарушавање редовног 

саобраћајног система, неопходност значајних материјалних расхода и компензација и 

формирање фондова, неопходност коришћења знатне количине технике за спречавање 

ситуација и отклањање последица/; (5) организационо-управљачки /непредвидиве 

ситуације, сложеност предвиђања тока догађаја и избор решења, неопходност 

обезбеђења разних специјалности и организација, непредвидивост размере евакуације и 

спасавања/.“ (FEMA, 2007) 

Ванредне ситуације могу се класификовати и према следећим критеријумима: 

(1) карактер опасности /технички, природни, биолошки, еколошки и социјални 

карактер/; (2) степен учесталости /најчешће – земљотреси, веома честе – пожари, са 

умереном учесталошћу – вулкани, најређе – епидемије, еколошки акциденти/; и (3)  

захваћеност територије /локалне, месне, општинске, регионалне, националне, 

федералне, међудржавне, глобалне/. (Јаковљевић, 2009) 

За разлику од наведених класификација према критеријумима, Штрбац ванредне 

ситуације класификује сходно сценаријима развоја, и то у шест основних врста или 

категорија: (1) природне брзо развијајуће; (2) технолошке брзо развијајуће; (3) споро 

развијајуће; (4) комплексне политичке ванредне ситуације; (5) сталне ванредне 

ситуације; и (6) масовне миграције. (Штрбац, 2007) 

Анализом приказаних класификација може се увидети комплексност ванредне 

ситуације, посматрано и са становишта њених конституенаса који могу бити основа за 

израду критеријума класификације. Овде је битно истаћи да не постоје једнозначно 

одређени критеријуми, већ се у једном критеријуму прожимају два или више обележја 

и/или конституенаса ванредне ситуације. Све наведено имплицира да не постоји  

могућност увођења јединствене класификације ванредних ситуација, односно њених 

критеријума. 

Класификација ванредних ситуација је важна, превасходно ради потпунијег 

сагледавања околности које доводе до проглашења ванредних ситуација. Значај 

класификације ванредних ситуација, узрока, фактора и последица битан је са аспекта 



15. Међународна конференција   

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

301 

 

планирања адекватног одговора на испољене опасности, изналажење ефикасног начина 

употребе расположивих ресурса друштва и превазилажење штетних последица које 

проузрокују природне и техничко-технолошке несреће. (Кршљанин & Каровић, 2015) 

4. ЗАКЉУЧАК 

Ванредне ситуације су перманентан изазов и претња безбедности Републике Србије 

у будућности, те следствено томе важно је разумети у појмовно-категоријалном 

контексту ванредне ситуације. У раду је појам ванредних ситуација посматран кроз 

призму: семантичке анализе појма, компарације дефиниција и кроз класификације. 

На основу свега изнетог у раду можемо закључити следеће: да се дефиниције могу, 

не само по узорку настанка, већ и по степену научности, циљевима свога настанка, 

употребљивости у практичне сврхе и другим критеријумима, поделити у две групе. 

Прву групу чине дефиниције ванредне ситуације које су настале у оквиру научно-

образовних институција, од стране научника и за њихове сврхе, те њих можемо назвати 

академским дефиницијама. Другу групу чине дефиниције ванредне ситуације које 

условно можемо назвати административним дефиницијама, јер су настале у оквиру 

различитих институција и за њихове потребе (овде се углавном ради о легислативним 

документима). У раду су наведене ,,најфрекветније“ дефиниције прве и друге групе, а 

да се односе на појам ванредне ситуације. 

Анализом административних и академских дефиниција синтагме ,,ванредна 

ситуација“ може се закључити да се ради о веома комплексном појму који се може 

дефинисати као: посебно стање, скуп амбијенталних услова, склоп околности, 

специфичан процес или пак као правни институт државе (законом дефинисан 

инструмент који омогуђује држави употребу свих расположивих ресурса по посебним 

процедура у специфичним условима, а по основу сопствене процене). 

Када су класификације ванредних ситуација у питању (односи се само на 

класификације презентоване у раду), може се закључити да су класификације 

ванредних ситуација условне и да углавном представљају покушај генерализације 

каузалности односа узрок-последица и карактеристика ванредних ситуација. Условност 

класификација ванредних ситуација огледа се превасходно у чињеници да општим 

техничко-технолошким развојем човечанства неупитно долази и до креирања нових 

узрока настанка, а самим тиме јединствених сценарија настанка и развоја и последица 

ванредних ситуација.  
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