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И наша држава се током про-
теклих година суочила са број- 
ним катастрофама које су за 

последицу имале људске жртве, 
патњу и материјалну штету.

Ванредне ситуације нарушавају без- 
бедност и опстанак читавих насеља 
(села и градова), па и региона. Не- 
среће у различитим видовима – по- 
жари, поплаве, земљотреси, клизи-
шта, хемијски акциденти – могу се 
догодити свуда, у сваком моменту и 
без упозорења. 

Последице катастрофа могу се зна- 
чајно умањити ако смо добро инфор- 
мисани и упознати са начином пре-
венције катастрофа. Уколико смо 
свесни могућих опасности и ризика 
у нашој околини, уколико знамо како 
и где да добијемо информације, како 
да се организујемо у критичним мо- 
ментима, наш живот и животи чла-
нова наше породице биће безбе- 
днији.

Морамо бити свесни потенцијалне 
опасности, знати како да реагујемо и 
како да сарађујемо са спасилачким 
службама. 

Када се ванредна ситуација догоди 
– најчешће без упозорења и изне- 
нада – суочићемо се са разним по- 
тешкоћама и бити препуштени сами 
себи док спасилачке екипе не стигну 
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на лице места. Од велике је важно-
сти да познајемо процедуре и кораке 
 понашања у тим моментима.

Верујемо да сте свесни да није ни 
мудро нити корисно игнорисати ри- 
зик, претварати се да природне 
катастрофе и друге опасности не 
утичу на нас. Много је корисније да 
будемо свесни свих ситуација које 
нас могу задесити и да будемо у 
стању да правовремено и правилно 
реагујемо у свакој ванредној ситу-
ацији.

Свако од нас треба да буде део сис- 
тема заштите и спасавања у ван-
редним ситуацијама.

Онај ко зна како да се понаша у си- 
туацијама које подразумевају ризик 
по његов живот, па који год то 
ризици били, доприноси сопственој 
безбедности и безбедности своје 
породице, а уз то чини рад спаси-
лачких служби лакшим. И ви треба 
да се припремите и на најбољи на- 
чин испланирате свој одговор како 
би се умањиле евентуалне после-
дице разних неочекиваних и ван-
редних догађаја.

Породични приручник за понашање
у ванредним ситуацијама

Да ли знате како да заштитите
себе и своју породицу од последица

ванредних ситуација?

Републикa Србијa

Сектор за ванредне ситуације
Министарство унутрашњих послова

/// Текстови су преузети из публикације “Породични 
приручник за понашање у ванредним ситуацијама” 
чији су издавачи: МУП Републике Србије – Сектор за 
ванредне ситуације и Мисија ОЕБС у Србији.
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Мисија Сектора за ванредне ситу-
ације Министарства унутрашњих по- 
слова Републике Србије је заштита 
људских живота, животне средине, 
материјалних добара и културног и 
историјског наслеђа, као и изгра-
дња, одржавање и унапређење спо- 
собности читаве нације за превен- 
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Издачи су: МУП Републике Србије – 
Сектор за ванредне ситуације и Мисија 
Организације за европску безбедност и 
сарадњу (ОЕБС) у Србији.

http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/
HTML/Porodicni%20prirucnik%20za%20
ponasanje%20u%20VS.html
слика насловне стране Приручника на 
српском језику

Упознајте се са основним елементима 
заштите и спасавања који вам могу по-
моћи да свакодневни живот учините 
бољим и безбеднијим за своју породицу, 
како у месту у ком живите, тако и у мес-
тима где често боравите. 

Публикација “Породични 
приручник за понашање у 
ванредним ситуацијама”

Сектор за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије

тивно деловање на ризике. Сектор 
за ванредне ситуације настоји да 
одговори на изазове и ублажи по-
следице од различитих катастрофа 
које нас могу погодити. Зато је прио- 
ритет Сектора за ванредне ситуације 
благовремено и професионално 
реаговање у таквим ситуацијама.



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  Месне заједнице које су 
претходних година биле највише угрожене током 
ванредних ситуација и у којима смо реализаовали 
пројектне активности: Бресница; Грошница; 
Ждраљица; Илићево и Страгари.
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ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА У  
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Основне школе у којима смо реали-заовали пројекат:

― ОШ “Наталија Нана Недељковић”
― ОШ “Драгиша Луковић Шпанац”
― ОШ “Ђура Јакшић”
― ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић”
― ОШ “Јулијана Ћатић”

Удружења “Центар за еколошко образовање и одрживи развој - ЦЕООР” и 
“Архус центар” из Крагујевца су као партнерске организације осмислиле, 
припремиле и реализовале програм вршњачке едукације на тему 
ванредних ситуација. 


