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Апстракт: Београд, као главни и највећи град Републике 
подложан је различитим врстама ванредних ситуација које су предмет 
излагања у раду. Приказују се рањивости Београда од елементарних 
непогода и других несрећа, у односу на демографске карактеристике, 
природне услове и технички садржај урбаних структура. Након тога 
следи анализа могућих последица од елементарних непогода и других 
несрећа, као и упоредна анализа управљања у ванредним ситуацијама 
пре и након доношења Закона о ванредним ситуацијама, уз конста-
тацију да су доношењем Закона о ванредним ситуацијама ови капаци-
тети унапређени али су још увек недовољни и има значајног простора 
за даље унапређење. 

Кључне речи: управљање ванредним ситуацијама, елементарне 
непогоде, техничко-технолошке несреће-удеси, Сектор за ванредне 
ситуације, град Београд. 
 

Увод 
 

Град Београд има статус главног града Републике Србије који је 
регулисан Законом о главном граду (Службени гласник РС, бр. 129/-
2007). Његова територија подељена је на 17 градских општина, од којих 
свака има своје локалне органе власти. Београд са 322.185 хa заузима 
преко 3,6% територије Републике Србије, а у њему, према попису из 
2011, живи 1.232.731 становника, односно 21% укупног броја грађана 
Србије (не укључујући Косово и Метохију).1 Београд је такође 
економски центар Србије и средиште српске културе, образовања и 
науке. 

                                                 
* E-mail: svzugic@gmail.com 
** Рад представља резултат истраживања спроведеног у оквиру израде специјалистичког 
рада Специфичности управљања ванредним ситуацијама на територији града 
Београда, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета у Београду, 7. марта 
2013 године. 
1 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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У Београду су развијене све гране привреде: индустрија и 
занатство, стамбено-комунална делатност, грађевинарство, саобраћај, 
пољопривреда, шумарство и водопривреда, трговина, угоститељство, 
туризам, здравство, образовање, наука, култура и спорт. Иако је 
присутна велика дисперзија индустријских капацитета, постоји одређен 
број локација на којима је извршена значајна концентрација ових 
капацитета као што су: Раковица, Крњача, Чукарица, Нови Београд, 
Земун, Вождовац, Обреновац, Младеновац и Лазаревац. Главни носилац 
привредне снаге свакако је сам град. Међутим, територијално највећи 
део округа чине рурална и пољопривредна подручја. Северни, панонски 
део округа је препознатљив по интензивној и добро развијеној 
пољоприведи. Јужни део је, поред пољопривреде, веома познат по 
воћарству и одличним виногорјима у подунавском и шумадијском делу 
округа. 

Саобраћајна инфраструктура је веома развијена. Преко 3.000 
улица дужине око 1.350 км захватају површину око 10.000.000 м². 
Дужина магистралних путева на ужем градском подручју износи 40,2 
км, регионалних 613,2 км и локалних 665 км на целокупном подручју. 
На територији града има 72 моста (од којих седам на Сави и Дунаву) 
укупне дужине 10 км и површине 120.000 м². Пропусна моћ излазних 
путева из града (има 10 главних путева) је око 2.500 возила на час.2 У 
Београду је регистровано око 600.000 моторних возила, просечне 
старости око 15 година. 

Град се снабдева водом преко градског водовода. Дужина 
водоводне мреже је 2.400 км, а расположиви резервоарски простор 
износи 219.479 м³ (у 27 резервоара). Капацитет дневне производње 
износи 11.500 л/с, а просечна дневна производња 608.899 м³, односно 
7.047 л/с. Снабдевање водом се врши из приобалног дела реке Саве, 
путем 47 цевастих и 99 бунара са хоризонталним дреновима. Однос 
подземне и површинске воде је 60:40%. На територији Београда има 
3.500 бунара (од чега 96 у урбаном делу), са укупним капацитетима 
180.000 м3 на дан, као и 600 природних извора (45 у урбаном делу) са 
укупним капацитетом 2.000 л/мин. На приградском подручју снабде-
вање водом се врши из локалних водовода 8%, из копаних бунара 15%, 
бушених бунара 5% и из природних извора 1% од укупног броја 
становника града. Ови водни објекти су у лошем стању због 
неадекватног одржавања и заштите и са високим процентом неиспра-
вности воде. На ужем градском подручју изграђена је канализациона 
мрежа дужине 1.572 км (општи систем 810 км, фекални 503 км и 

                                                 
2 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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атмосферски 259 км) са 26 црпних станица и пет хидрофорских постро-
јења капацитета 22.000 л/с. 

Град се снабдева електричном енергијом преко јединственог 
енергетског система. Електродистрибуциона мрежа је врло развијена са 
59 трафо станица јачине 35/10 КВ и 2.090 трафо станица 10/0,4 КВ и 
мрежом електричних водова у дужини од преко 7.500 км. Мрежа 
водовода ниског напона је углавном кабловска − подземна. 

Укупан стамбени фонд је око 586.889 станова у којима живи 
567.325 домаћинстава. Старост стамбеног фонда је веома хетерогена: 
4% станова је изграђено до 1919. године, 17% до 1946, 45% до 1970. и 
34% станова после 1971. године. Заступљеност новијег стамбеног фонда 
је највећа на Новом Београду, Раковици, Чукарици и Вождовцу, нешто 
мања је на Звездари, Земуну и Палилули, а најмања на Савском венцу, 
Старом граду и Врачару. Загревање станова се врши различитим 
изворима енергије: централним грејањем преко 44% станова, ТА пећима 
и другим уређајима на струју око 27% станова, пећима на чврста горива 
20% и пећима и уређајима на гас и течна горива око 10% станова. У 
Београду има шест градских топлана, 14 блоковских и преко 100 
индивидуалних котларница којима се загрева око 170.000 станова 
површине 9.200.000 м² и око 3.000.000 м² јавног и пословног простора.3 
 

Рањивост Београда од елементарних непогода  
и других несрећа 

 
Развој друштва је довео и до појаве нових облика непредвиђених 

околности које угрожавају или онемогућавају правилно функционисање 
различитих система, терминолошки одређених као кризне ситуације 
(Даничић, Максимовић, 2014:41). Сложени и бројни друштвени утицаји, 
као и постојање различитих аспеката третирања феномена безбедности, 
попут националне, људске (Ђорђевић, Кековић, 2011:80), економске 
(Илић, Праћа, 2012:114), социјеталне, енергетске, еколошке (Љуштина, 
2009:167), корпоративне (Петровић, Синковски, 2012:86), и сл., 
генерисали су нове приступе у сфери кризног менаџмента. Када је реч о 
Србији, град Београд, као административни центар са расположивим 
људским и материјалним потенцијалима, културно-историјским знач-
ајем и геостратегијским положајем, свакако представља прву зону 
угрожености.  

                                                 
3 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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Ризици који могу да доведу до настанка ванредних ситуација на 
територији Београда и околини могу се груписати у две основне 
категорије: 

1. елементарне непогоде4 − догађаји хидрометеоролошког, 
геолошког или биолошког порекла проузроковани деловањем 
природних сила, као што су: земљотреси, поплаве, бујице, олује, 
јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или 
клизање земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне 
температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија 
заразних болести, епидемија сточних заразних болести 
(епизонозе и епифитонозе) и појава штеточина, и друге 
природне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и 
живот људи или проузрокују штету већег обима; 

2. техничко-технолошке несреће (техногене) − удеси5, изненадни 
и неконтролисани догађаји или низ догађаја који је измакао 
контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и 
приликом поступања са опасним материјама у производњи, 
употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и 
одлагању, као што су пожари, експлозије, хаварије, саобраћајни 
удеси у друмском, речном, железничком и авио саобраћају, 
удеси у рудницима и тунелима, застој рада жичара за транспорт 
људи, рушење брана, хаварије на електроенергетским, нафтним 
и гасним постројењима, акциденти при руковању радио-
активним и нуклеарним материјама; а чије последице угрожавају 
безбедност и животе људи, материјална добра и животну 
средину. 
Када се процењује рањивост неке територије или њених делова 

на ванредне ситуације, од посебног значаја су расположиве снаге и 
средства за превенцију и одговор на разне врсте опасности (Табела 1). 
Наравно, систем заштите и спасавања мора бити прилагођен природи 
тих опасности, што најчешће није случај. То се посебно односи на 
поплаве као најчешће и најдеструктивније ванредне ситуације у Европи, 
укључујући и нашу земљу. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Закон о ванредним ситуацијама, Сл гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/1. 
5 Исто, члан 8. 
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Табела 1 − Снаге и средства Управе за ванредне ситуације у Београду6 
 

 

Површина територије Број насеља Становништво� 
2006  

3.224 116 1.576.124 

Број инспектора превентиве Број 
ватрогасаца 

Број ватрогасних 
возила 

37 689 146 

Број ватр. 
бродова 

Број 
интервенција 

2009 

Број 
интервенција 

2010  

Број 
интервенција 

2011 
1 5.478 5.139 6.7737 

 
Београд је посебно рањив на поплаве због изузетно богате 

хидрографије. Зато је мапирање ризика од поплава област у оквиру које 
су методологије мапирања највише напредовале. Директива ЕУ о 
процени и контроли ризика од поплава захтева од држава чланица да 
спроведу иницијалну процену водених површина од којих прети ризик 
од поплаве до краја 2011. године и да креирају мапе опасности од 
поплава и мапе ризика од поплава до 2013. године. Мапе опасности 
требало би да покривају географске области које би могле бити 
поплављене у складу са различитим сценаријима, док би мапе ризика 
требало да приказују потенцијалне негативне последице које су у вези 
са поплавама у оквиру тих сценарија.8 

Простори дуж београдских водотокова су угрожени од 
плављења, због чега су у циљу заштите изграђени одбрамбени насипи у 
укупној дужини од 357,5 км (Дунав 89,6 км, Сава 107,9 км, остале реке 
160 км). У периоду 1980-1987. година извршена је реконструкција дела 
постојећих насипа и изградња нових у укупној дужини од 150 км, 
делимична и комплетна регулација мањих водотокова у дужини од 65 
км и изградња обалоутврда дуж савске и дунавске обале од 6 км.9 

Приобално подручје дуж Саве и Дунава је заштићено насипима 
и до угрожености овог подручја може доћи у случају изузетно великих 
                                                 
6 http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/RegBG.html 
7 Највећи број интервенција од када се бележи статистика био је у 2011. години. 
8 Кековић, З., Комазец, Н., Милиновић, М., (2011а). Улога Војске Србије у одговору на 
невојне претње, Војно дело, вол. 62, бр. 4, стр. 233. 
9 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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вода и евентуалног пробијања заштитних насипа (као последице 
високих вода или диверзантских дејстава), што би довело до плављења 
водом у висини од 2-5 метара на следећим подручјима: 

 дуж леве обале Саве, од ушћа до Прогара, са насељима: Прогар, 
Бољевац, Јаково, Бежанија и Нови Београд, при чему је укупна 
површина брањене територије 14.755 ha; 

 дуж десне обале Саве, узводно од Чукарице са насељима: 
Обреновац, Мислођин, Барич, Умка и приобални део Београда, 
брањене површине 14.970 ha; 

 дуж леве обале Дунава са свим насељима у Панчевачком риту, 
брањене површине од 32.226 ha. 
На територији која се брани насипима, поред пољопривредног 

земљишта, насеља и саобраћајне инфраструктуре, угрожено је и преко 
300.000 становника. 

Делови приобаља, као што је терен дуж десне обале Саве, 
низводно од Топчидерске реке, Дорћол, део Земуна − дуж кеја и сл., 
више нису угрожени јер је урађена регулација обалоутврда и ојачани 
насипи на појединим деоницама обале, тако да на овом подручју 
потенцијалну опасност представља само пораст нивоа подземних вода. 

Највећа рањивост од поплава је на територији општина које се 
налазе у равничарском делу уз велике водотокове, због могућности 
плављења стамбених и привредних објеката, као и површина под 
пољопривредним културама, као и у непосредној близини мањих 
водотокова, због могућности стварања бујица. Угроженост од клизишта 
је највећа дуж десних обала река Саве и Дунава, односно на 
територијама општина Обреновац и Палилула, док је угроженост од 
земљотреса највећа на крајњим јужним и северним деловима града. 

Постојеће стање пожарних опасности у граду условљава 
настанак пожара, тако да на територији града у току године има око 
1.000 пожара различитог обима (20% малих, 70% средњих и 10% 
великих), и за последицу имају огромне материјалне штете а неретко и 
људске жртве. Угроженост од пожара је највећа у ужем градском језгру, 
због старости стамбених и пословних објеката, велике густине зграда и 
дотрајалости инсталација, затим у објектима у којима се врши произ-
водња, прерада и складиштење лако запаљивих материја, као и у току 
њиховог транспорта. У ратним условима, због могућности употребе 
запаљивих борбених средстава и паљења објеката, инсталација и уређаја 
у којима се чувају или користе запаљиве материје, степен угрожености 
од пожара се вишеструко увећава. 

Олујни ветрови су врло присутна опасност у Србији, а после-
дице од ове опасности нарочито долазе до изражаја у урбаним 
подручјима. Јаки олујни ветрови за последицу могу имати оштећење 
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стамбених и пословних објеката и саобраћајне инфраструктуре, а ружа 
ветрова може бити од утицаја приликом настанка других опасности као 
што су пожари и хемијски акциденти. Повредивост Београда на овакве 
опасности је велика и потребно је олујне ветрове као елементарну 
непогоду сагледавати изоловано, али у сценарију са другим, пре свега, 
техничко-технолошким опасностима, што мултипликује последице ових 
опасности. 

Реално је очекивати да би у неком терористичком или 
криминалистичком сценарију Београд могао бити на мети терори-
стичких и других опасности и дејстава по војним или другим виталним 
објектима и постројењима. По значају се издвајају саобраћајнице, 
железнички чворови, ранжирне станице, мостови, аеродроми и аерод-
ромски објекти, луке и лучка постројења, транспортна средства, 
средства и инсталације ТТ саобраћаја, објекти и инсталације средстава 
јавног информисања, електроенергетска мрежа и постројења, објекти 
водовода и канализације, системи даљинског грејања, индустријски 
објекти, неискључујући ни могућност дејства по стамбеним објектима. 
 

Рањивост територије Београда у односу на демографске 
карактеристике, природне услове и технички садржај  

урбаних структура 
 

Са аспекта демографских карактеристика Београда значајне су 
следеће чињенице: релативно велика просечна старост становништва 
(47 година), велики број грађана (око 585.000) за које је потребно обез-
бедити посебан третман заштите (деца до 15 година, лица старија од 60 
година, непокретни болесници и труднице). Такође је велики број стано-
вника који се налазе на привременом боравку и раду у иностранству 
(око 45.000).10 

Природни услови који утичу на степен рањивости територије су 
следећи: 

 две велике реке са притокама и пораст њиховог водостаја у 
пролеће и јесен (као последица отапања снега у горњим токовима 
и обилних падавина) што, заједно са чињеницом да је велики део 
територије града на малој надморској висини, ствара предуслове 
за појаву катастрофалних поплава; 

 сеизмичка активност тла (на већем делу 7 степени, осим на 
Вилиним водама – 8 и у Лазаревцу – 9 степени Меркалијеве 
скале) представља опасност од рушења објеката приликом чије 

                                                 
10 Подаци Управе за ванредне ситуације града Београда. 
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градње нису примењени нормативи за градњу на сеизмички 
активним подручјима, или оштећења објеката новије градње; 

 недостатак заштитних појасева и зона заштите од пожара, 
посебно око индустријских објеката и постројења са лако 
запаљивим и експлозивним материјама и великих пољоп-
ривредних и шумских газдинстава; 

 релативно јаке зиме са могућностима за стварање поледице на 
саобраћајницама и ледених наслага на рекама, што може значајно 
успорити планиране активности. 
У граду има око 1.300 објеката за јавну употребу у којима се 

окупља или ради већи број људи истовремено (фудбалски стадиони, 
спортске, концертне, конгресне и друге дворане, образовне установе, 
домови ученика и студената, болнице, позоришта, музеји, библиотеке, 
хотели, робне куће и др.). Већина ових објеката је конструисана тако да 
не постоји могућност брзе и безбедне евакуације људи у случају 
акцидентне ситуације или пожара. 

На територији града се налази преко 300 објеката намењених 
складиштењу великих количина техничке робе, материјалних резерви, 
прехрамбене и хемијске робе, као и велики број магацина и стоваришта, 
као пратећих објеката индустрије и трговине. 

Ова складишта се могу поделити у две категорије. У прву 
категорију спадају складишта са адекватном градњом објеката, хидра-
нтском мрежом, ватрогасним апаратима и савременим електро и 
вентилационим инсталацијама. У другу категорију спадају складишта 
која у потпуности не испуњавају све захтеве заштите од пожара предви-
ђене Правилником за складишта. Изграђена су на неповољним малим 
локацијама, без довољног пожарног раздвајања и на, за ватрогасна 
возила, тешко приступачним просторима и теренима. Често су грађени 
од неадекватног грађевинског материјала и без неопходних пратећих 
инсталација. Оваквих објеката има на целој територији града, а посебно 
на општинама ужег градског језгра као што су Стари Град, Савски 
Венац и Палилула. 

Запаљиве течности и експлозивни гасови представљају посебну 
опасност од пожара, како по саме објекте, тако и за шире окружење. 
Највећу опасност представљају четири велика складишта запаљивих 
течности, и то: складиште „Југопетрола“ на Чукарици, чији је капацитет 
20.000м3; дизел депо у саставу железничког чвора капацитета 15.000 м3; 
аеро сервис Сурчин капацитета 2.400 м3, и складиште нафте и нафтних 
деривата „Лукојла“ у Остружници капацитета од 30-150 м3 горива, као и 
складиште експлозивних гасова − течног нафтног гаса (ТНГ) „МБ ГАС 
ОИЛ“ капацитета 2.278 м3 у Падинској Скели. 
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Резервоари београдских топлана имају капацитете од око 
114.000 м3 мазута. Највећи резервоари су на Новом Београду, Цераку, 
Вождовцу, Коњарнику и Дорћолу. Поред тога, у граду има око 1.200 
мањих индивидуалних топлотних − грејних постројења за загревање 
стамбених и пословних објеката у којима се налазе велике количине 
ускладиштеног горива. 

У резервоарима моторних возила такође се налазе велике 
количине горива (запаљивих течности − бензина, нафте и нафтних 
деривата и ТНГ-а) које представља значајан извор опасности од пожара. 

Посебну опасност од пожара и експлозија представља гасоводни 
систем. Специфичност технологије транспорта природног гаса гасов-
одима и његове дистрибуције у односу на изворе пожарне опасности је 
у томе што се не могу искључити могућности перфорације цевовода, 
односно истицања гаса на инсталацији система. Гасоводни систем 
сачињавају делови магистралног гасовода који се простире од Батајнице 
до леве обале Саве, као и разводни гасоводи Батајница-Земун-Нови 
Београд, гасовод који у реону Остружнице прелази Саву и грана се у 
гасовод за Умку и Барич. Гасоводна градска мрежа је развијена и на 
подручју Вождовца, Канаревог, Петловог и Бановог брда, као и на 
територији Панчевачког рита у коме се, поред гасовода, налази и 
складиште „Србијагаса“ за течни нафтни гас, као и већи број точионица, 
односно малопродајних места ТНГ-а на територији града. „Техногас“ са 
својом производњом техничких гасова на територији општине Раковица 
такође представља значајан извор пожарне опасности. 

Осим запаљивих течности и експлозивних гасова, у граду 
постоји преко 50 тона експлозива, значајне количине течног хлора, 
водоника, амонијака, пиралена, киселина и других агресивних и опас-
них материја. 

Са аспекта пожарне опасности стамбени објекти се могу 
поделити у две групе: прва – објекти од ватроотпорног грађевинског 
материјала, грађени после II светског рата и опремљени потребним 
инсталацијама, и друга – објекти грађени пре II светског рата, од 
грађевинских материјала осетљивих на пожаре и рушења, са 
неодговарајућим, често дотрајалим, електричним и другим инстал-
ацијама. 

Високе стамбене зграде са 12 и више спратова (којих у Београду 
има преко 200), изграђене у новим насељима, такође представљају 
велики проблем у заштити од пожара, јер око 20% не испуњава ни један 
од прописаних услова (пожарна степеништа, хидрантска мрежа, нужна 
и против-панична расвета на степеништима, дизел агрегати, могућност 
приступа ватрогасних возила), 30% ове услове испуњава делимично, а 
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50% зграда нема пожарне степенице. Због последица нередовног 
одржавања и постојеће инсталације често нису употребљиве и поуздане. 

Кроз централну градску зону пролазе саобраћајнице које служе 
и као магистрални и транзитни правци за повезивање Београда са 
Смедеревом, Нишем, Крагујевцом, Чачком, Шапцем, Новим Садом, 
Панчевом и Зрењанином. Овакво стање може имати за последицу запре-
чавање главних саобраћајница у случају рушења објеката, због чега 
транзит и укупан саобраћај у граду може бити знатно отежан или чак и 
онемогућен на појединим правцима. Постојећи мостови на рекама, 
подвожњаци и надвожњаци (Душановац, Роспи ћуприја, Ада Циганлија, 
Господарска механа и др.), саобраћајне петље (Мостар и Аутокоманда) 
и слични инфраструктурни објекти у случају рушења или оштећења 
могу значајно повећати степен угрожености. 

У централној градској зони се налазе и скоро сви путнички 
терминали (Београдска железничка и аутобуска станица, лука и 
пристаниште „Београд“ итд.) међународног, међуградског и пригра-
дског железничког, друмског и речног саобраћаја, као и објекти 
средстава јавног информисања, ПТТ објекти, објекти у којима се налазе 
седишта руководства државних органа и локалне самоуправе, болнице, 
научне, образовне и друге установе, односно материјална добра великог 
научног, културног и историјског значаја, као и одређен број важних 
индустријских објеката. 

Зона нових и приградских насеља је по свом значају и степену 
изграђености угрожена у мањој мери, међутим постојање одређених 
значајних објеката, као што су Институт за нуклеарне науке „Винча“, 
аеродроми „Београд“ и „Батајница“, војни објекти или значајни 
индустријски капацитети – ТЕ „Никола Тесла“, ХК „Петар Драпшин“, 
ХК „Прва искра“, ИЦН „Галеника“, складишта опасних и запаљивих 
материја и слично, повећавају степен угрожености у овим зонама, а 
нарочито у непосредној близини поменутих објеката. 

Разарање одбрамбених насипа, посебно у условима повећаног 
водостаја на рекама, проузроковало би поплаве и угрозило пољоп-
ривредно земљиште и објекте у равничарским реонима поред река, а 
нарочито Панчевачки и Великоселски рит, сремски део Београда, 
Велики и Мали Макиш, Аду Циганлију итд. Закрчене и оштећене 
саобраћајнице, поред успоравања или онемогућавања одвијања 
саобраћаја, негативно би се одразиле на брзину пружања помоћи 
повређеним и оболелим, успориле би или онемогућиле снабдевање 
становништва основним животним и другим потребама. 
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Анализа могућих последица елементарних  
непогода и других несрећа 

 
Према анализираним статистичким показатељима, у протеклој 

деценији Београд је претрпео најтеже последице од поплава, пожара и 
експлозија. 

Карактеристика поплава у односу на друге ванредне ситуације, 
пре свега техничке несреће, јесте да се оне дешавају ређе, али се 
последице испољавају на широј територији и опоравак угрожене 
инфраструктуре траје знатно дуже. Када су у питању последице од 
поплава, посебно се издваја 2006. година, када је у пролеће услед наглог 
топљења снега и велике количине падавина било угрожено више 
београдских општина, а посебно Земун, Палилула, Гроцка, Обреновац, 
Чукарица и Савски Венац. Поред ангажовања редовних служби, на 
одбрани од поплава били су ангажовани и војници на служењу војног 
рока у цивилној служби који су испод Железничког моста на десној 
обали Саве пунили вреће са песком и постављали дуж обале, као и у 
подножју Калемегдана где се Дунав изливао на саобраћајницу. 

Као последица велике количине воде дошло је до појаве и 
активирања великог броја клизишта у појединим општинама, што је 
угрожавало одвијање саобраћаја на неким саобраћајницама − преко 
насеља Умка на територији општине Обреновац и у насељу Рипањ − 
општина Вождовац. 

У појединим општинама били су угрожени стамбени или 
пословни објекти, што је посебно изражено у Земуну (око 170 објеката), 
Обреновцу, Савском Венцу, Палилули, Гроцкој. Услед опасности од 
поплава или рушења оштећених објеката евакуисано је више стотина 
становника, а посебно је било угрожено насеље Партизан на Ади 
Циганлији. 

Много учесталије од поплава на подручју Београда су техничке 
несреће и друге опасности, од којих издвајамо пожаре, експлозије и 
друге несреће. 

Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, у 2009. години у разним несрећама, као што су пожари, 
технолошки акциденти, експлозије и сл., погинуло је 700 лица, што је 
праћено знатним материјалним штетама. У овим несрећама, укључујући 
и елементарне непогоде, процењени су материјални губици на више од 
једне милијарде и четири стотине милиона евра.11 
                                                 
11 Keković, Z., Marić, P., Komazec, N., (2011b). Republic of Serbia natural and other disaster 
risk assessment – methodology, Nauka-Bezbednost-Policija, No. 3, pp. 1-19. 
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Значај материјалних губитака свакако је велики, али је још већи 
значај нематеријалних губитака, у првом реду стварањем лошег имиџа 
са свим пратећим последицама, што је штетно за привредне субјекте, 
али је још штетније и погубније за државу. 

У посматраном периоду Београд је посебно био угрожен 
поплавама. У пролеће 2009. године услед обилних падавина, као и 
повећаног нивоа подземних вода, Београд је био захваћен великим 
поплавама. Дошло је до плављења пољопривредног земљишта и 
угрожавања стамбених и пословних објеката у деловима општина 
Палилула, Чукарица, Земун, Вождовац, Младеновац, Нови Београд, 
Раковица. 

Почетком 2010. године, услед наглог топљења снега и високог 
нивоа подземних вода у више градских општина појавиле су се 
опасности од поплава. Најугроженија подручја била су општине Земун, 
Палилула и Чукарица. Ради предузимања одговарајућих мера, а у складу 
са могућностима на општини Чукарица, ангажована је механизација за 
чишћење канала, а у рад је укључен одређени број пумпи за избацивање 
воде из подрумских и других просторија. Такође, штабови за 
елементарне непогоде Земуна и Палилуле вршили су црпљење воде 
пумпама које им је на располагање ставило Одељење за ванредне 
ситуације града Београда. 

Фактори који су погоршали услове за настанак и отклањање 
последица поплава у готово свим београдским општинама били су 
бесправно изграђени грађевински објекти на траси гравитационог 
одводњавања, затрпани канали за одводњавање, недовољан капацитет 
пумпи на црпним станицама за одводњавање већих количина вода и др. 
Материјалне штете изазване поплавама биле су огромне, иако оне нису 
довеле до људских жртава. 

Последице ванредних ситуација у Београду детерминисане су 
њиховом врстом и бројем, али и системом заштите и спасавања који је у 
нормативном смислу заокружен доношењем Закона о ванредним 
ситуацијама 2009. године. Управо из тог разлога покушаћемо да 
извршимо упоредну анализу последица ванредних ситуација пре и 
после доношења закона, како би сагледали да ли је и у практичном 
смислу дошло до промена у систему заштите и спасавања, укључујући и 
разлике у систему управљања у ванредним ситуацијама у посматраном 
периоду. 
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Упоредна анализа управљања у ванредним ситуацијама пре и 
након доношења Закона о ванредним ситуацијама 

 
Циљ упоредне анализе управљања у ванредним ситуацијама у 

периоду пре и после успостављања законодавног оквира јесте да се, 
уколико постоје, сагледају позитивне промене у систему превенције и 
одговора на ванредне ситуације у практичном смислу, а не само у 
позитивно-правном погледу. 

Покушај сагледавања појаве пожара и реаговања на ову врсту 
опасности током посматраног периода указује на чињеницу да се број 
пожара, као и број интервенција повећао након доношења Закона. Ово 
иде у прилог констатацији да ћемо се у ери повећаних ризика изазваних 
климатским променама и технолошком револуцијом све више сусретати 
са овом и сличном врстом догађаја, уз истовремене смањене могућности 
за адекватне интервенције (графикон 1). 

 
Графикон 1 − Графички приказ пожара, броја интервенција и 
техничких интервенција у периоду од 2000. до 2011. године12  

 
Такође, ако упоредимо број спашених лица и број 

повређених, тренд раста се наставио након усвајања Закона, али је број 
погинулих лица и број повређених ватрогасаца остао у просеку на истом 
нивоу, што доводи до закључка да су се током претходних година 
улагали напори да се професионални извршиоци, тј. активни учесници у 
заштити и спасавању што боље оспособе за своје радне задатке. 

                                                 
12 Анализа Управе за ванредне ситуације града Београда и графички приказ пожара, 
броја интервенција и техничких интервенција у периоду од 2000. до 2011. године. 
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У Београду, као и у целој Србији, потребна је боља материјално-
техничка опремљеност, али је потребан и већи степен едукације за 
цивилно становништво. 

Анализом постојећег стања и система међу препознатим 
недостацима наводи се и непостојање свеобухватних мапа ризика, 
застарела и непоуздана опрема, средства и возила за реаговање у 
ванредним ситуацијама и неразвијена култура превенције. 

Чињеница је да је у Београду, у односу на стање пре доношења 
Закона о ванредним ситуацијама, координација и сарадња са свим 
релевантним службама, субјектима-институцијама, успешнија, иако су 
искуства показала и одређене недостатке. И поред одређених помака 
Градског штаба за ванредне ситуације у правцу системског приступа 
превенцији и одговору на ванредне ситуације, није успостављен на 
нивоу града јединствен систем за управљање ризицима, а то се односи и 
на посебно одељење Градског штаба за ванредне ситуације. 
 

Закључак 
 

Београд, као главни град Републике Србије, са свим својим 
географским обележјима, привредом, културним, етничким и верским 
специфичностима, бројем становника, и другим карактеристикама је 
веома подложан појавама елементарних непогода, техничко-технол-
ошких и других несрећа. Расположиви људски ресурси и материјални 
потенцијали, природни, научни и културно-историјски значај, 
геостратегијски положај, хидрографске и друге особине рељефа, урба-
нистичка уређеност простора, демографске и друге карактеристике 
сврставају територију града Београда у прву зону угрожености у ратним 
дејствима, елементарним и другим непогодама, тeхничко-технолошким 
и другим опасностима, и захтевају планско организовање, припрему и 
спровођење превентивних и оперативних мера заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара. 

Чињеница је да су градске службе заштите и спасавања далеко 
боље опремљене, обучене и организоване него што је то случај са 
сличним службама у другим местима и регионима Републике Србије. То 
је првенствено омогућено постојањем већег броја територијалних 
јединица, што пружа могућност ангажовања укупних капацитета из 17 
општина, али и већу уиграност и координацију између појединих 
служби и других субјеката заштите и спасавања на нивоу града. Томе је 
свакако допринело и искуство које се стицало годинама уназад током 
великог броја елементарних непогода које су погађале главни град, али 
и техничко-технолошких несрећа и ратних и ванредних стања. 

Иако је примена Закона о ванредним ситуацијама умногоме 
променила и побољшала функционисање надлежних служби за 
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управљање у ванредним ситуацијама, ипак преостаје велики простор за 
надоградњу система заштите и спасавања града. 

Анализом постојећег система међу препознатим недостацима 
наводи се непостојање свеобухватних мапа ризика, застарела и 
непоуздана опрема, средства и возила за реаговање у ванредним ситуа-
цијама, недовољна обученост и неразвијена путна и друга инфра-
структура за адекватан одговор на настале опасности. 

У великим градовима какав је Београд, кључ успеха за адекватно 
управљање у ванредним ситуацијама је у специфичностима услова у 
којима се спроводе мере превенције и отклањања њихових последица. 
Због великог круга актера инволвираних у систем заштите и спасавања, 
од највећег значаја је њихова координација у свим фазама: пре и после 
настанка и током отклањања последица ванредних ситуација. То 
укључује потребну координацију приликом израде процена угроже-
ности, планова заштите и спасавања, опремања и обучавања субјеката 
заштите, до њиховог стављања у стање приправности и употребе по 
настанку ванредних ситуација. 

У односу на ранија искуства пре доношења Закона о ванредним 
ситуацијама, током ванредних догађаја, координација и сарадња 
Управе за ванредне ситуације града Београда са свим релевантним 
службама и субјектима града показала се као успешна, иако су присутни 
и одређени недостаци у тој сарадњи. 

У циљу развоја интегрисаног система заштите и спасавања 
неопходна су већа улагања, техничко иновирање и опремање, као и 
унапређење инфраструктурног, информационог и технолошког система, 
уз примену савремених технологија и стандарда ЕУ. Потребно је 
проширити, унапредити и модернизовати систем обуке за реаговање у 
ванредним ситуацијама, јер постојећи не одговара у потпуности свим 
захтевима интегрисаног система управљања у области ванредних 
ситуација. Такође, посебан нагласак треба ставити на подстицање 
невладиних, непрофитних организација, као и грађана на учешће и 
едукацију за поступање пре, током и после ванредних ситуација. 
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Vulnerability of the City of Belgrade to Emergency Situations 
 

Abstract:  The paper focuses on various emergency situations to 
which Belgrade, as the capital and the largest city in the Republic of Serbia, 
is susceptible.  It gives an overview of Belgrade’s vulnerability to climatic 
and other emergencies with respect to demographic characteristics, natural 
conditions and technical features of urban structures.  In addition to this, the 
paper offers a comparative analysis of emergency management prior to and 
following the adoption of the Law on Emergency Situations.  The conclusion 
is that the passing of this Law has helped the development of capacities, but 
that they still appear to be insufficient and could be significantly improved. 

Keywords:  emergency management, natural disasters, technical and 
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