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НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

СА ОСВРТОМ НА ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
Сандра Ковачевић1 

Резиме: Основна мисија цивилне одбране је да обезбеди неопходне претпоставке за уређење, опремање, 

планирање и стабилно функционисање одбране, заштиту и спасавање становништва и материјалних добара 

и олакшавање преживљавања становништва у условима природних, техничко-технолошких и других 

несрећа. Циљ система се заснива на предвиђању ризика, превенцији и обучавању снага система за реаговање 

у ванредним ситуацијама. Данас имамо систем на папиру и оно што имамо у пракси. Поставља се питање да 

ли су у Републици Србији развојем концепције заштите у ванредним ситуацијама створени услови за 

изградњу друштва отпорног на катастрофе? У овом раду обрађује се нормативно-правна регулатива заштите 

и спасавања у Републици Србији, са освртом на правни положај Сектора за ванредне ситуације 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије у јединственом систему заштите и спасавања. 

Кључне речи: заштита и спасавање, систем одбране, ванредна ситуација, Сектор за ванредне ситуације, 

нормативно-правна регулатива. 

NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF PROTECTION AND 

RESCUE WITH REFERENCE TO THE LEGAL SITUATION OF THE 

EMERGENCY SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA 

Abstract: The basic mission of civil defense is to provide the necessary preconditions for the arrangement, 

equipment, planning and stable functioning of defense, protection and rescue of the population and material goods 

and facilitating the survival of the population in natural, technical-technological and other disasters. The goal of the 

system is based on risk forecasting, prevention and training of the forces of the emergency response system. Today 

we have a system on paper and what we have in practice. The question is whether the development of the concept of 

protection in emergency situations in the Republic of Serbia has created the conditions for building a society 

resistant to disasters? This paper deals with the normative-legal regulations of protection and rescue in the Republic 

of Serbia, the legal position of the Sector for Emergency Situations of the Ministry of Interior of the Republic of 

Serbia in the unique protection and rescue system.   

Keywords: protection and rescue, defense system, emergency situation, Sector for emergency situations, normative-

legal regulations 

1. УВОД 

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. Ризик од катастрофа постоји у сваком друштву јер 

катастрофе успоравају одрживи развој у целини. Актуелна дешавања у свету потврђују да 

ниједна земља, без обзира на ниво технолошког, привредног и друштвеног развоја, не 

може да занемари бројне ризике и опасности од несрећа, удеса, природних катастрофа и 

других облика разорног деловања на човека, природу и материјална добра и животну 

средину уопште. Различити аутори посматрају ванредну ситуацију као резултат 

заоштравања супротности између друштва и природе, где се то објашњава брзим растом 
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насеља, наглим порастом утрошка енергије, неконтролисаним експлоатисањем природних 

богатстава и др.  

Република Србија је учинила значајне кораке ка системском регулисању и обезбеђењу 

сигурности својих грађана и успостављању ефикасне и организоване заштите 

становништва у ситуацијама када су погођени приликама које отежавају редовно 

фунционисање, а изазване су утицајима природних непогода или других цивилизацијских 

несрећа. Дана 29.12.2009. године је донет Закон о ванредним ситуацијама који је у 

наредним годинама мењам и допуњаван са новим одредбама. У циљу објединавања свих 

постојећих ресурса у заштиту, спасавање и реаговање у ванредним ситуацијама у 

Министарству унутрашњих послова исте те 2009. године, образован је Сектор за ванредне 

ситуације. Доношењем Закона створили су се услови да се у Републици Србији изгради 

јединствен систем заштите и спасавања, као и да се успостави ефикасан модел управљања 

ванредним ситуацијама, где ће бити континуирано и координирано деловање субјеката 

система безбедности  на пољу превенције и управљања ванредним ситуацијама. Дана 

21.11.2018. године ступио је на снагу Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама. Даном ступања на снагу овог закона престали су да важе чланови 

од 58. до 64. и чланови од 66. до 72. Закона о заштити од пожара, такође, преузете су и 

одредбе Закона о ванредним ситуацијама који је у целости престао да важи ступањем на 

снагу овог Закона. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

Заштита и спасавање становништа, материјалних и културних добара у Републици 

Србији регулисања је бројним законским и подзаконским актима: Уставом Републике 

Србије, Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, 

Законом о заштити од пожара, Законом о одбрани и Војсци, Законом о потврђивању 

Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-

руског хуманитарног центра, Процена ризика од катастрофа у Републици Србији, 

Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Статегијом 

заштите од пожара, Стратегијом националне безбедности, Стратегијом одбране, 

Упутством о методологији израде садржаја процене ризика од катастрофа и плана заштите 

и спасавања, Уредбом о спровођењу евакуације, Уредбом о садржају и начину израде 

планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Уредбом о обавезним средствима 

и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других 

несрећа, Уредбом о саставу, начину и организовању рада штабова за ванредне ситуације, 

Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта  у категорије угрожености од 

пожара, Правилником о организацији и начину употребе специјализованих јединица 

цивилне заштите, Правилником о начину израде и садржају плана заштите од удеса, 

Правилником о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују 

опасним супстанцама, Правилником о врсти и количини опасних супстанци на основу 

којих се сачињава План заштите од удеса, Правилником о садржини, начину 

успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа, Правилником о начину израде 

и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе 

и субјеката разврстаних у прву  и другу категорију, Правилником о организовању заштите 

од пожара према категорији угрожености од пожара, Правилником о минималном броју 

ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица, 

Правилником о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа 

правних лица свих категорија угрожености од пожара, Одлуком о образовању 

Републичког штаба за ванредне ситуације и Одлуком о одређивању субјеката од посебног 
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значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији. У наставку рада остврт ће бити само 

на најзначајније законе из ове области. 

2.1. Устав Републике Србије 

Чланом 200. Устава Републике Србије[1] дефинисано је ванредно стање: „Када јавна 

опасност угрожава опстанак државе или грађана, Народна скупштина проглашава 

ванредно стање.“ Законом о одбрани[2] је прецизније одређен овај појам: „Ванредно стање 

је стање јавне опасности у којем је угрожен опстанак државе или грађана, а последица је 

војних или невојних изазова, ризика и претњи безбедности“. Термин ванредно стање треба 

разликовати од термина ратно стање које је дефинисано чланом 201. Устава Републике 

Србије: „Ратно стање проглашава Народна скупштина“. Када Народна скупштина није у 

могућности да се састане, одлуку о проглашењу ратног стања доносе заједно председник 

Републике, председник Народне скупштине и председник Владе. Проглашавајући ратно 

стање, Народна скупштина може прописати мере којима се одступа од Уставом 

зајемчених људских и мањинских права. Устав Републике Србије установљава примарне и 

супсидијарне доносиоце одлуке о проглашењу ванредног и ратног стања али ништа не 

говори о овлашћењима предлагача. Тек Закон о одбрани предвиђа да предлог за 

проглашење ванредног  и ратног стања подносе заједно председник Републике и Влада. 

Такво решење се може сматрати нерационалним, јер претпоставља да је и за само 

подношење предлога за проглашење ванредног стања неопходна сагласност обе главе 

егзекутиве, што у политичком миљеу може бити непремостива препрека за увођење тог 

правног режима, чак и ако је његово проглашење потпуно оправдано и нужно.[3] 

2.2.  Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

Чланом 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама[4] предвиђено је да се овим Законом уређују деловање, проглашавање и 

управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и 

културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких 

несрећа- удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа; 

надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и 

учешће полиције и Војске Србије у заштити и спасавању; права и дужности грађана, 

привредних друштава, других правних лица и предузетника у вези са ванредним 

ситуацијама; организација и делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и 

отклањању последица елементарних непогода и других несрећа; финансирање; 

инспекцијски надзор; међународна сарадња и друга питања од значаја за организовање и 

функционисање система заштите и спасавања. Овај Закон такође, по први пут у 

Републици Србији уводи Регистар ризика као интерактивну електронску географско-

информациону базу података о свим ризицима (опасностима) од елементарних и других 

опасности на простору Републике Србије. Предвиђено је да Регистар ризика ради на 

централном нивоу у оквиру Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са другим 

органима државне управе, а предвиђено је да га подацима снабдевају ресорна 

министарства, посебне организације, агенције и јединице локалне самоуправе. Поред 

наведеног, овај Закона предвиђа и одређивања зона непосредног ризика на терену, са 

намером да се спречи градња у тим зонама. Одређивање ових зона има посебан значај, 

имајући у виду да је дивља градња као и градња у зонама где се поуздано зна да постоји 

опасност од поплава, земљотреса, клизишта и техничко технолошких опасности, присутна 

на целој територији Републике Србије, па се сматра да ће примена ових одредби битно 

утицати на смањење ове појаве. Основни циљ доношења овог Закона била је потреба да се 

систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама као део 

јединственог система националне безбедности у Републици Србији, правно уреди на 

јединствен начин, стварањем правних услова за успостављање јединственог и 
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интегрисаног система, односно, свеобухватним нормирањем превентивних мера и 

активности ради смањења ризика од катастрофа, ефикасним реаговањем у случају 

наступања катастрофа као и што ефикаснијем отклањањем њихових последица, како би се 

што пре обезбедили опоравак и нормализација услова за живот и рад на погођеном 

подручју. 

Најважније обавезе које Закон доноси тичу се израде следећих докумената: Процена 

ризика од катастрофа, План смањења ризика од катастрофа и План заштите и спасавања. 

Проценом ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих 

ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или 

увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље 

људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и 

привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених 

животних, економских и социјалних активности. План смањења ризика од катастрофа 

израђују и доносе Република, покрајина и локална самоуправа. Планови смањења ризика 

од катастрофа се израђују на основу предлога третмана процењених ризика у 

одговарајућој процени ризика од катастрофа. План заштите и спасавања Републике Србије 

израђује Министарство у сарадњи са другим министарствима, посебним организацијама и 

другим правним лицима, а доноси Влада. План заштите и спасавања аутономне покрајне и 

план заштите и спасавања јединица локалне самоуправе доносе надлежни органи 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, по прибављеној сагласности 

Министарства, на предлог надлежног штаба за ванредне ситуације. Осим државних 

органа, План заштите и спасавања дужни су да донесу и сви субјекти који имају обавезу 

израде Процене ризика од катастрофа. 

2.3.  Стратегија националне безбедности 

Стратегија националне безбедности[5] је најважнији стратешки документ којим се 

утврђују основе политике безбедности у заштит националних интереса Републике Србије. 

Митар Ковач Стратегију националне безбедности дефинише као „скуп исказа у форми 

опредељења, правила, принципа и норми, које се користе у домену дугорочних 

управљачких акција у систему безбедности државе“. Стратегијом су дефинисани изазови, 

ризици и претње по безбедност Републике Србије, а најважније за систем смањења ризика 

од катастрофа су: последице елементарних непогода и технолошких несрећа као и 

угрожавање животне средине и здравља грађана усред радиолошке, хемијске и биолошке 

контаминације, опасности повезане са појављивањем и ширењем инфективних болести 

код људи и зараза код животиња. 

2.4.  Стратегија одбране Републике Србије 

Стратегија одбране Републике Србије[6] је основни стратешки документ којим се 

усмерава ангажовање ресурса одбране. Стратегијом се дефинише десет изазова, ризика и 

претњи по одбрану Републике Србије а један који је посебна претња по становништво, 

материјална добра и животну средину су елементарне непогоде и хемијске, биолошке, 

нуклеарне, техничке и технолошке несреће. По Стратегији основни циљ политике одбране 

представља формирање ефикасног система одбране као и ефикасно управљање системом 

одбране. 

2.5.  Закон о одбрани Републике Србије 

Законом о одбрани Републике Србије у члану 1. се дефинише шта се уређује овим 

Законом а то је: систем одбране Републике Србије, надлежности државних органа и 

Војске Србије у одбрани, права и дужности државних органа, аутономних покрајина, 

јединица локалне самоуправе, грађана, привредних друштава, других правних лица и 
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предузетника у одбрани, као и друга питања од значаја за одбрану. Овим Законом чланом 

4. тачка 1. став 4а. се дефинише цивилна заштита као организовани систем чија је основна 

делатност заштита, спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити становништво, 

материјална и културна добра и животну средину у миру и ванредном и ратном стању. 

3. СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

3.1.  Оснивање Сектора за ванредне ситуације 

Почетком 2009. године предузете су све активности на формирању јединствене службе 

за ванредне ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова која би објединила све 

постојеће ресурсе у заштити, спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама. 

Формирање Сектора за ванредне ситуације је одобрено на седници Владе Републике 

Србије у марту 2009. године. Одмах после тога се приступило изради Акционог плана за 

формирање јединствене службе за ванредне ситуације у сарадњи са Министарства 

одбране. У јуну 2009. године Сектор за заштиту и спасавање је прерастао у Сектор за 

ванредне ситуације.[7] У складу са тим, тежиште рада је био на јачању институционалних 

структура и капацитета за превентивно деловање у случају природних катастрофа и 

ванредних ситуација, а у плану је било и увођење јединственог телефонског броја за 

пријаву, не само ванредних него и свих осталих догађаја који изискују реакцију државних 

органа. У вези са тим, у децембру 2009. године остварен је најважнији стратешки циљ 

Сектора за ванредне ситуације, а то је доношење нових закона, Закона о ванредној 

ситуацији и Закона о заштити од пожара[8]. Од 01. јула 2010. године у примени је Закон о 

ванредним ситуацијама и Закон о заштити од пожара којима су усклађени прописи из 

области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са прописима у земљама Европске 

уније и имплементиране смернице и сугестије међународних струковних удружења и 

организација. Према Закону, деловање у ванредним ситуацијама представља заједничку 

активност Сектора за ванредне ситуције Министарства унутрашњих послова и 

представника локалне самоуправе, у циљу једноставнијег и бржег реаговања у таквим 

ситуацијама, с тим што ће Сектор координирати активности свих државних институција у 

заштити и спасавању људи и њихове имовине. Основни циљ Сектора за ванредне 

ситуације је даље унапређење службе и јачање институционалних структура и капацитета 

за превентивно деловање и смањење ризика у случају природних катастрофа и ванредне 

ситуације. Од 2018. године у примени је Закон о смањењу ризика од катастофа и 

управљању ванредним ситуацијама, чијим је доношењем престао да важи Закон о 

ванредним ситуацијама па је регулисање Сектора за ванредне ситуације у надлежности 

овог Закона. 

3.2.  Републички штаб за ванредне ситуације 

Одлуком Владе од 12. маја 2011. године образован је први Републички штаб за 

ванредне ситуације. Према Закону он представља оперативно, стручно тело које образује 

Влада и у чијој надлежности су послови координације и руковођења заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама. Републички штаб чине министар унутрашњих 

послова као комадант Штаба, начелник Штаба и чланови Штаба. Чланови Штаба су: 

чланови Владе, министри и њихови сарадници у чијем делокругу су послови из области 

државне управе и локалне самоуправе, одбране, здравља, пољопривреде, водопривреде и 

шумарства, рада и социјалне политике и заштита животне средине, спољни послови, 

саобраћај и телекомуникација, грађевине, рударства, енергетике, информисања, 

финансија, трговине и услуга, као и стручни радници Министарства унутрашњих послова, 

Војске Србије, Црвеног крста Србије и Горске службе спасавања Србије. Такође чланови 

Штаба су и представници Републичког хидрометеоролошког завода Србије и Републичког 
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сеизмолошког завода, јавних предузећа и других правних лица, хуманитарних 

организација, удружења грађана и установа у чијем делокругу су послови од значаја за 

заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. У вршењу послова из своје надлежности, 

Штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке. У наредним 

годинама, мењањем Влада РС доношене су нове Одлуке о формирању Републличког 

штаба за ванредне ситуације, где је последњи Републички штаб за ванредне ситуације 

формиран Одлуком Владе 12. јула 2019. године. 

3.3.  Делокруг Сектора за ванредне ситуације 

Сектор за ванредне ситуације[8]: 1. обавља послове нормативне, управне, 

организационо-техничке, превентивне, превентивно-техничке, образовне, информативне и 

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

здравља и материјалних добара грађана, очувања услова неопходних за живот и 

припремање за превладавање ситуација у условима пожара, елементарних непогода, 

техничких и технолошких несрећа, дејстава опасних материја и других стања, опасности 

већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну средину или да 

проузрокују штету и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих 

ванредним догађајима и ванредним ситуацијама, 2. израђује и предлаже законе и друге 

прописе и препоруке Европске уније и других међународних организација у области 

смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, обавља послове 

успостављања институционалних, организационих услова за спровођење заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, 3. предузима превентивне мере ради спречавања 

избијања пожара и ублажавања последица елементарних непогода, техничко-технолошких 

несрећа; 4. врши стручно оспособљавање припадника организационих јединица на 

пословима из делокруга сектора, 5. врши стручно оспособљавање и едуковање грађана из 

области смањења ризика и управљање ванредним ситуацијама, као и обуку руководилаца 

штабова за ванредне ситуације и припадника добровољних ватрогасних јединица у 

добровољним ватрогасним друштвима, 6. обавља послове гашење пожара и спасавања 

имовине и лица угрожених пожаром, као и спасилачке активности при елементарним 

непогодама, техничко-технолошким несрећама и догађајима изазваним дејством опасних 

материја и других стања опасности, 7. врши надзор у производњи, промету и превозу 

запаљивих и експлозивних материја, спровођење мера заштите живота људи, имовине и 

животне средине, мере на откањању штетних последица ванредне ситуације, врши 

јединствено управљање заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и координира 

радом одговарајућих органа у ванредним ситуацијама; 8. врши обуку јединица цивилне 

заштите, опремање јединица које оперативно делују у ванредним ситуацијама, стручно 

усавршавање припадника јединица и надзор у погледу функционисања и опремања 

јединица локалних самоуправа, надзор и инспекцијски надзор над јавним склоништима и 

над радом центра за разминирање, 9. ствара услове за несметан проток информација, 

прикупљање, пренос, архивирање и обраду података, успоставља међународну сарадњу и 

размењује информације и податке са другим државама и међународним организацијама. 

3.4.  Организација Сектора за ванредне ситуације 

Сектор за ванредне ситуације у свом саставу има: Одељење за правне послове и 

међународну сарадњу, Одељење за економску и материјално-техничку подршку, Управу 

за превентивну заштиту, Управу за управљање ризиком и Управу за ватрогасне-

спасилачке јединице и цивилну заштиту. Управа за превентивну заштиту има за циљ да 

обједини све превентивне активности на заштити живота и здравља и имовине грађана. 

Она је надлежна за инспекцију и контролу објеката са становишта заштите од пожара и 

експлозије, даје одобрења за техничку документацију и технички прјем објеката у 

изградњи, врши надзор у производњи, промету и превозу запаљивих и експлозивних 
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материја, врши увиђај у случају пожара или експлозива, израђује законску регулативу, 

спроводи мере физичко-техничке заштите и др. Управа за ватрогасне и спасилачке 

јединице координира рад и употребу ватрогасно-спасилачких јединица на целој 

територији Републике Србије, унапређује рад подручних организационих јединица 

Сектора, анализира стање техничке опремљености ватрогасно-спасилачких јединица 

материјално-техничким средствима, прати и проучава развој савремених справа, предлаже 

мере за унапређење ватрогасно-спасилачких јединица, учествује у изради Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на републичком, покрајинском и окружном нивоу. 

Управа за управљање ризиком је носилац израде Процене ризика од удеса која је саставни 

део Националне процене угрожености. Она организује рад свих центара за осматрање, 

обавештавање и узбуњивање у којима се прикупљају и обрађују подаци о стању у 

областима битним за систем заштите и спасавања на територији Републике Србије, 

координира активности у ванредним ситуацијама и пружа стручну помоћ штабовима за 

ванредне ситуације, врши послове организације, обезбеђења и имплементације 

јединственог европског броја за хитне службе 112 на територији Републике Србије, врши 

прикупљање, обраду и анализу података о елементарним непогодама и другим несрећама 

и последицама. Управа за цивилну заштиту је носилац израде Националног плана 

спасавања у ванредним ситуацијама и дела Националне процене угрожености. Она 

планира и извршава оперативне и организационе послове цивилне заштите, врши 

планирање, организацију, попуну, обучавање, употребу и контролу специјализованих 

јединица цивилне заштите, учествује у изради процене угрожености Републике Србије на 

свим нивоима планирања, учествује у изради Плана заштите и спасавања, учествује у 

изради и руководи Планом функционисања цивилне заштите, остварује сарадњу и 

усаглашава деловање у ванредним ситуацијама са свим органима Републике Србије, врши 

надзор рада Јавног предузећа за склоништа и Центра за разминирање, обавља послове 

управног и инспекцијског надзора из своје надлежности, учесвује у програмима 

интеграције и међународне сарадње 

У Републици Србији не постоји јединствен број који грађани могу да позову у хитним 

случајевима, већ свака служба има свој број и диспечерски центар (192, 193, 194), чија је 

координација недовољно ефикасна. Увођењем универзалног система „Служба 112“ у 

Републици Србији обезбедила би се координација, брза и ефикасна интервенција и помоћ 

у ванредним ситуацијама и догађајима, у потпуности у складу са стандардима и праксом 

присутном у Еврпоској унији. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Данас је опште прихваћено да се ангажовање на плану смањења ризика од катастрофа 

мора систематски интегрисати у политике, планове и програме за одрживи развој и 

подржавати путем билатералне, регионалне и међународне сарадње. Неопходно је 

обезбедити оптималну координацију и синхронизацију свих активности на спречавању 

елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа или ублажавању њихових 

последица, спровести специфично просторно планирање у потенцијално угроженим 

зонама, са рејонизацијом површина према степену угрожености, као и имплементацију 

система телекомуникација која омогућава максимално брзу реакцију свих служби у 

случају опасности од елементарних непогода и техничко-техничких несрећа. 

Новоформирани систем заштите и спасавања требао би да буде прилагођен стварним 

потребама и да одговори изазовима и ризицима са којима можемо бити суочени. У 

формирању система има недостатака, пре свега материјално-финансијски недостаци на 

свим нивоима организовања али и недостаци из Националне стратегије заштите и 

спасавања, као што су неодговарајућа огранизација и неадекватно спровођење 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

188 

 

превентивних мера, застарела опрема, средства, возила за реаговање у ванредној 

ситуацији, неадекватно финансирање, недовољна координација између субјеката система 

заштите, недостатак професионалних обучених кадрова и ниски нивои капацитета 

локалних самоуправа. 

У сталној потрази за најбољим начинима да испуни своју Уставом и законима одређену 

мисију, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова обавља послове 

заштите људских живота, животне средине, материјалних добара и културног наслеђа, те 

изградње, одржавања и унапређења способности читаве нације за превентивно деловање 

на ризике. Сектор настоји да одговори на изазове и ублажи последице од различитих 

катастрофа које могу погодити наш регион. Постојање програмске политике у области 

превенције и одговора на катастрофе може у великој мери да умањи последице и штету. 

Из тог разлога потребно је да Сектор за ванредне ситуације ојача своје капацитете и 

подигне углед који ужива као институција, што подразумева и унутрашњу 

реорганизацију. Неопходно је учинити све у циљу промене свести грађана о важности 

деловања државе и сваког појединца у борби за стварање боље и безбедније Србије. 
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