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СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ЧОКА 
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Резиме: Систем одбране у ванредним ситуацијама има веома значајну, а у многим случајевима и 

незаобилазну улогу и стога се поставља питање како у таквим ситуацијама употребити адекватне војне 

снаге за пружање помоћи и подршке становништву у случају елементарних непогода на подручју 

одређене угрожене територије.  Поплаве које су задесиле Републику Србију 2014. године актуелизовале 

су питање (проблем) употребе јединица Војске Србије за пружање помоћи цивилним властима у 

случајевима елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа. Након тог периода 

публикован је одрећен број научних и стручних саопштења у којима је анализирано, на основу тренутне 

ситуације, место и улога Војске Србије у систему смањеса ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама. У прилог томе, са једним бројем полазника 62. класе Генералштабног усавршавања, на 

изборној области, анализиран је систем смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама општине Чока као и способности дела јединица Војске Србије за пружање помоћи и 

подршке становништву у случају елементарних непогода на том подручју.  Сходно томе овај рад 

је структуиран из три међусобно повезане и условљене целине које описују план заштите и спасавања 

општине Чока, анализрају могућности и одређују део јединица Војске Србије за извршење горе 

наведеног задатка.  

Кључне речи: употреба,  Војска Србије, елементарне неогоде 

APPENDIX TO IMPROVING THE USE OF MILITARY SERBIA UNITS 

FOR SUPPORTING POPULATION ASSISTANCE AND SUPPORT IN 

CASE OF NATURAL EMERGENCIES IN THE MUNICIPALITY OF 

COKA 

Abstract: The emergency defense system has a very important and, in many cases, an indispensable role, and 

therefore the question arises of how to use adequate military forces in such situations to provide assistance and 

support to the population in the event of natural disasters in a particular threatened area. 

The floods that hit the Republic of Serbia in 2014 raised the issue (problem) of the use of units of the Serbian 

Armed Forces to assist civilian authorities in cases of natural, technical and other disasters. After that period, a 

number of scientific and expert reports were published, analyzing, based on the current situation, the place and 

role of the Serbian Armed Forces in the system of protection and rescue of the Republic of Serbia. 

In support of this, with a certain number of participants of the 62nd class of General Staff training in the electoral 

area, the system of protection and rescue of the municipality of Čoka was analyzed, as well as the capabilities of 

the units of the Serbian Armed Forces to provide assistance and support to the population in case of natural 

disasters in the area. 

Accordingly, this paper is structured from three interconnected and conditioned units that describe the protection 

and rescue plan of the Municipality of Čoka, analyze the capabilities and designate a part of the units of the 

Serbian Armed Forces to carry out the above task. 
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1. УВОД 

Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, 

ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и 

материјална 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[13]. 

Природне непогоде, а све чешће и људско деловање, намерно или ненамерно, 

испољавају утицај на људске животе, животну средину и материјална добра. Ванредне 

ситуације погађају све људе, свих вера, нација, раса, не познавајући било које врсте 

граница међу државама. Најчешће су изазване деловањем изненадних природних 

непогода ван људске моћи, али је и човек својим погрешним поступањем, или 

неблаговременим предузимањем мера допринео настанку ванредних ситуација. 

Изненадност и интензитет елементарних непогода праћених губитком људских 

живота, материјалних добара и огромних финансијских трошкова на санацији 

последица, подстакли су све државе на тражење ефикасних и ефективних начина 

деловања у таквим ситуацијама.  

Републику Србију су 2014. године задесиле катастрофалне елементарне непогоде 

које су условиле губљење људских живота, материјалне штете, угрожавање животне 

средине и велике финансијске трошкове. На отклањању последица веома значајну 

улогу, а извршавајући задатке из треће мисије, одиграла је и Војска Србије ангажујући 

све неопходне расположиве ресурсе у сарадњи са осталим елементима система 

безбедности и цивилним структурама.  

Ради сагледавања места и улоге јединица Војске Србије анализиран је План 

заштите и спасавања општине Чока, распоред јединица ВС које би се могле ангажовати 

на територији општине Чока и предложене снаге које могу пружити помоћ и подршку 

на територији општине Чока у случају елементарних непогода (пожара и поплава). 

2. ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

ЧОКА 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Чока израђен је 

Закона о ванредним ситуацијама и Упутства о методологији за израду процене 

угрожености планова заштите и спасавања из 2012. године и усвојен 2016. године.   

У том плану описан је географски положај општине Чока, рељеф, хидрографија, 

комуникацијска мрежа, насеља, културна добра као и здравствени, угоститељски, 

спортски капацитети. 

Процена ризика од катастрофа је основни документ за израду Плана заштите и 

спасавања нивоу Републике Србије и Плана заштите и спасавања органа државне 

управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, привредних друштава, 

других правних лица и других организација, а израђују је сви субјекти дефинисани 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", бр. 87/2018).  
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„Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, 

ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и 

материјална 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“ [13] 

Заштита од поплава 

По завршетку прелиминарне анализе угрожености разрађују се оперативни 

поступци у заштити од поплава првог и другог реда, осматрање и извиђање стања 

водостаја, заштита и ојачање насипа и сл. Одлука о хитном предузимању мера за 

потенцијалну опасност се доноси када се покаже да је интензитет опасности толики да 

државне управе надлежни за послове водопривреде и јавна водопривредна предузећа 

нису у могућности да својим снагама спрече плављење. 

Највећи хидрографски објект у општини Чоке је река Тиса и Златица.  Река Тиса 

тече западном периферијом општине. У дужини од 6 км представља природну границу 

према катастарској општини Сента. Ширина Тисе на овом делу није свуда иста. Најужи 

део њеног тока је код сенћанског моста, где јој ширина при ниском водостају износи 90 

до 100 метара. Ширина Тисе при средњем водостају креће се од 150 до 200 метара. 

Златица је лева притока Тисе. Река Златица тече југоисточном и јужном периферијом 

општине. На територији војвођанског дела Баната улази на 3,6 км источно од Врбице. 

Њена дужина тока од државне границе па до ушћа у Тису код Падеја је 34 км. 

План заштите и спасавања од поплава садржи: 

 преглед поплавних подручја са угроженим садржајем на водама првог и другог 

реда, са критичним деоницама и потенцијално угроженим насељима од поплава, 

са бројем домаћинстава, становника, привредним и културним објектима, 

инфраструктуром, пољопривредним земљиштем и фармама; 

 преглед водотокова и хидроакомулација са потенцијално угроженим рејонима у 

случају пролома бране; 

 евакуацију становништва, стоке, културних и материјалних добара; збрињавање 

људи, стоке, материјалних и културних добара; организацију пружања прве и 

медицинске помоћи и ветеринарске помоћи. 

Пожари  

Пожар као неконтролисана ватра, обично се појављује услед разних неправилности 

у свим срединама у којима се живи и ради. Као главни узроци за избијање пожара на 

стамбеним, пословним, индустријским и другим објектима може се окаректерисати 

човек, и то првенствено због употребе отворене ватре и непоштовања знакова забране 

за употрeбу исте, затим неисправно поступање са ватроопасним материјама, 

неисправне електричне инсталације, неугашен опушак цигарете, нестручност и незнање 

при руковању различитим изворима за паљење, дечије игре са лако запаљивим 

материјама и друго, Такође као узрок пожара врло често се појављују природне појаве 

као што су муња, суше и друго. Као узрочник пожара могу бити и хемијске реакције 

између материја које су у контакту и доводе до стварања топлине која може запалити 

друге запаљиве материје. Опасност од пожара на територији општине Чока је из године 

у годину све већа, а томе доприноси како немар, тако и тежак економски положај 

привредних субјеката и грађана, због чега се недовољно спроводе законске обавезе у 

смислу превентивног деловања (амортизација дотрајалих резервоара, замена одређених 
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делова у систему цеви, редован сервис и контрола противпожарних апарата и сл.). 

Несреће се могу догодити како на самим објектима у којим се складиште лако запаљиве 

течности тако и у осталим објектима на подручју општине. Највећи број пожара се 

дешава на отвореном простору. За ову категорију је карактеристично да се брзо шире, 

те ако нису уочени и дојављени у самом почетку избијања, намећу потребу ангажовања 

већег броја ватрогасаца. Други по учесталости су пожари у стамбеним објектима, а 

потом долазе пожари у димњацима, пожари у привреди, статистички посматрано не 

заслужују посебну пажњу, али их је нужно имати на уму без обзира на број јер 

изазивају највеће материјалне штете и то било да се ради о директним штетама или о 

губицима насталим као последица застоја у радном процесу.  

Објекти угрожени пожаром 

На подручју општине Чока  најугроженији објекти су: објекти у којим се складиште 

лако запаљиве течности и други материјали, стамбени објекти са посебним ризиком за 

подручје општине, шуме које заузимају 459,12 ha територије, објекати у којима се 

складиште лако запаљиве течности и други запаљиви материјали: млинови, силоси, 

бензинске станице, складишта огревног материјала (угаљ, дрва и пиљевина),  

Стамбени објекти са посебним ризиком за подручје општине Чока су: зграда 

Општине Чока, стамбено-пословне зграде, стамбене зграде и објекти, Домови културе, 

библиотеке, школе у свим месним заједницама, дом здравља у Чоки и здравствене 

амбуланте, трафо станице за дистрибуције електричне инсталације распоређене по 

територији општине Чока. Све ово доприноси да је у општини ниво угрожености 

велики са аспекта могућности избијања и ширења пожара на привредним, стамбеним и 

другим објектима.  

Бензинске пумпе, привредни објекти, складишта огревног материјала (угаљ, дрво, 

пиље-вина) и стамбене зграде могу бити подручја захваћена евентуалним пожарима за 

чију неутрализацију би било неопходно ангажовање знатних људских потенцијала као 

и опреме и средстава. Млинови, силоси и други производни капацитети, затим 

стамбени и пословно- стамбени објекти у којима је смештен велики број људи, топлане 

за загревање станова и пословних просторија и други производни капацитети као и 

бензинске пумпе увек су потенцијално високо угрожена подручја за могућност 

избијања пожара.  

3. ОДРЕЂИВАЊЕ СНАГА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ 

ОПШТИНИ ЧОКА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СХОДНО 

НАМЕНИ  

У складу са наведеним доктринарним документима и трећом мисијом Војске 

Србије, јединице Војске Србије се могу ангажовати у општини Чока за помоћ цивилним 

властима у отклањању последица елементарних непогода. 

Све јединице Војске Србије су оперативно способне за извршавање задатака 

проистеклих из мисија Војске Србије. За извршавање појединих задатака из прве и 

друге мисије Војска Србије је декларисала одређене снаге. За извршавање одређених 

задатака из треће мисије, везаних за пружање подршке цивилним властима у случају 

елементарних непогода, Војска Србије се увежбава али нема декларисане снаге. Разлог 

томе је у чињеници да се 2009. године формирао Сектор за ванредне ситуације у чији 

састав је, између осталих, ушла Управа за ванредне ситуације Министарства одбране, 

ради обједињавања послова заштите и спасавања у Републици Србији. 
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Доктрина операција Војске Србије предвиђа да се операције подршке цивилним 

властима у супротстављању неоружаним претњама безбедности изводе у случају 

природних непогода, индустријских и других несрећа и епидемија.  

Циљ извођења операција је подршка цивилним властима и становништву ради 

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

предуслови за успех операција су:  

 непосредна сарадња и координација са државним органима који руководе свим 

снагама на угроженом подручју и  

 употреба потпуно оспособљених и опремљених јединица Војске. 

 Задаци, који проистичу из циља операције подршке цивилним властима у 

супротстављању неоружаним претњама безбедности су: 

 евакуација (спасавање) становништва,  

 тријаж настрадалих, збрињавање угрожених и настрадалих,  

 спасавање из рушевина и воде,  

 заштита од пожара,  

 заштита и спасавање животиња и намирница животињског порекла,  

 заштита биља и биљних производа,  

 снабдевање,  

 асанација терена,  

 санација терена и рашчишћавање и дислокација одређених привредних 

капацитета. 

План заштите и спасавања општине Чока предвиђа ангажовање Војске Србије у 

подршке цивилним властима у супротстављању неоружаним претњама безбедности у 

случају поплава и пожара. Јединице Војске Србије у општини Чока у супростављању 

наведеним претњама безбедности могу извршавати следеће задатке: 

 евакуација (спасавање) становништва,  

 тријаж настрадалих, збрињавање угрожених и настрадалих,  

 спасавање из рушевина и воде,  

 снабдевање,  

 санација терена и рашчишћавање и дислокација одређених привредних 

капацитета. 

У складу са Планом заштите и спасавања општине Чоке и стратегијским 

распоредом јединица Војске Србије на територији Републике Србије, на наведеним 

задацима могу се ангажовати следеће јединице Војске Србије: 

 Јединице РВиПВО, 

 Јединице 1. бригаде КоВ, 

 Јединице Речне Флотиле, 

 Јединице Команде за развој Банатске бригаде. 

Задаци снага ангажованих у операцији подршке цивилним властима у 

супротстављању неоружаним претњама безбедности (поплаве и пожари), начелно би 

били следећи:  

 хитна евакуација (спасавање) становништва превожењем ваздушним путем, 

 евакуација становништва коришћењем расположивих капацитета за превожење 

копненим и воденим путем,  
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 гашење пожара из ваздуха вишенаменским транспортним хеликоптерима,  

 снабдевање ваздушним путем, 

 изградња насипа и бедема,  

 извиђањем из ваздушног простора прикупљање података о стању на терену  и 

активностима у зони операције, 

 евакуација повређених и оболелих, 

 дислокација одређених привредних капацитета. 

Организација снага Војске Србије за пружање помоћи и подршке цивилном 

становништву у општини Чока може обухватати: снаге за командовање, снаге за помоћ 

цивилним властима и .снаге за логитичку подршку. Организација снага је приказана на 

слици 1.  

Снаге Војске Србије које би се ангажовале за пружање помоћи и подршке 

цивилном становништву у ванредним ситуацијама на подручју општине Чока везане су, 

по командној линији, за команданта Општинског штаба за ванредне ситуације 

(начелника штаба општинског штаба за ванредне ситуације) док по функционалној 

линији могу бити повезане за Општински штаб за ванредне ситуације, стручно-

оперативне тимове и сл. Командно и функционално повезвање расположивих снага 

Војске Србије на конкреном географском подручју у случају ванредних ситуација може 

бити предмет наредних стручних и научних расправа. 
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СНАГЕ ЗА 

КОМАНДОВАЊЕ 

Чета за 

спасавање/1.бр.КоВ 

Вод за 

спашавање/ Команде 

за развој Банатске 

бригаде 

Посада 

транспортног 

хеликоптера  

 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

10 теретних м/в 

Велики инжињеријски 

алат 

Лична заштитна опрема 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

3 теретна м/в 

Санитетско м/в 

Инжињеријска машина 

Велики инжињеријски 

алат 

Лична заштитна опрема 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

Транспортни 

хеликоптер 

Ведро за воду 

 

Командант 

Официр за оперативне 

послове 

Официр за обавештајне 

послове 

Ваздухопловни официр за 

навођење 

Одељење 

ронилаца/ Речна 

флотила 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

5 гумених чамаца за 

спасавање 

Лична заштитна 

опрема 

 

 

СНАГЕ ЗА 

КОМАНДОВАЊЕ 

СНАГЕ ЗА ПОМОЋ 

ЦИВИЛНИМ ВЛАСТИМА 

СНАГЕ ЗА 

ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ 
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4. 

Вод за 

логистичку подршку/ 

1.бр.КоВ 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

Техничка радионца на 

м/в 

 

 
Екипа за 

опслуживање 

летења/204.вбр 

ПОКРЕТНА 

СРЕДСТВА: 

Агрегат за покретање 

Цистерна за гориво 

(ГМ) 

 

 

Слика 1 – Организација снага ВС за помоћ општини Чока у случају елементарних непогода 
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ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ СНАГА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И 

ПОДРШКЕ ЦИВИЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Димензионисање снага врши се, након успостављене организације, на основу 

процена претњи и способности јединица за реализацију задатака подршке цивилним 

властима у супротстављању неоружаним претњама безбедности у случају поплава и 

пожара у општини Чока. 

Снаге ВС за помоћ цивилним властима формирати по следећем:  

 Снаге за командовање,  

 Снаге за помоћ цивилним властима и  

 Снаге за логистичку подршку.4 

У Снаге за командовање улазе: 

 Командант (уједно члан Општинсог штаба за ванредне ситуације) 

 Официр за оперативне послове 

 Официр за обавештајне послове 

 Ваздухопловни официр за навођење 

 Снаге за помоћ цивилним властима чине следеће јединице и састави ВС: 

 Чета за спасавање из састава 1.бр. КоВ са следећим кључним покретним 

средствима: 10 теретних м/в, велики инжињеријски алат и лична заштитна 

опрема; 

 Вод за спасавање из састава  Команде за развој Банатске бригаде са следећим 

кључним покретним средствима: 3 теретна м/в, санитетско м/в, инжињеријска 

машина, велики инжињеријски алат, лична заштитна опрема; 

 Посада транспортног хеликоптера са следећим кључним  средствима: 

транспортни хеликоптер и ведро за воду; 

 Одељење ронилаца из састава Речне флотиле/Команда Копнене војске (КоВ) са 

следећим кључним покретним средствима: 5 гумених чамаца за спасавање и 

лична заштитна опрема. 

Горе наведене снаге ВС биће укључене у Стручно-оперативне тимове (СОТ) за 

спасавање од поплава и несрећа на води, СОТ за евакуацију, склањање и збрињавање, 

специјализоване јединице за спасавање на води и под водом који су формирани на 

основу Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у Општини Чока. 

Снаге за логистичку подршку чине: 

 Вод за логистичку подршку из састава 1.бр.КоВ са техничком радионицом на м/в. 

 Екипа за опслуживање летења из састава 204.вбр са следећим кључним 

покретним средствима: агрегат за покретање и цистерна за гориво (ГМ). 

Горе наведене снаге ВС биће укључене у специјализиване јединице за логистику 

које су формиране на основу Плана заштите и спасасавања у Општини Чока. 

 

                                                 
4Организовање снага је извршено на основу искустава при ангажовању снага ВС у ванредним ситуацијама 

(учешће у пружању помоћи цивилним властима у спасавању од поплава у РС, а посебно на територији општина 

Обреновац и Крупањ 2014. године). 
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На слици 2 приказан је распоред јединица ВС које се могу ангажовати на пружању 

подршке и помоћи цивилним властима у општини Чока у случају елементарних 

непогода. 
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Слика 2 – Распоред јединица ВС које се могу ангажовати за пружање помоћи цивилним властима у општини 

Чока у случају елементарних непогода 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Елементарне непогоде су саставни део живота, са којима се мора живети и борити. 

Оне се немогу зауставити али се правовременим и организованим деловањем могу 

умањити последице које изазивају. Развој система праћења и раног упозорења могу у 

великој мери минимизирати последице дејства елементарних непогода. 

Последице које је Република Србија претрпела дејством елементарних непогода у 

двадесет првом веку обавезују на предузимање мера на сталном унапређењу система за 

управљање ванредним ситуацијама. Само организовано и јединствено ангажовање 

Војске и цивилних структура може смањити последице и довести на прихватљив ниво 

степен претрпљених губитака. 

Искуство из ангажовања Војске Србије за пружање помоћи у случају елементарних 

непогода је истакло проблем непостојања адекватне опреме, како личне тако и 

колективне за реализацију тих задатака. Поред напред наведене неопходно је 

обезбедити и опрему и средства неопходна за пружање помоћи пострадалом 

становништву. У тренутној ситуацији Војска за потребе треће мисије ангажује 

формацијска средства која користи за реализацију обуке и свакодневних задатака, а 

такође су и намењена за задатке из прве мисије. 

Такође, на основу искуства, су препознати и пропусти који су произашли из 

неоспособљености дела припадника за реализацију оваквог типа задатака. Обуци за 

ангажовање у трећој мисији се мора посветити знатно већа пажња, уз превасходну 

обавезу дефинисања задатака из треће мисије у Листи универзалних и Листи тежишних 

задатака мисије Војске Србије. 
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