
Нуклеарне и радиолошке несреће 
  

Нуклеарне и радиолошке несреће су ванредни догађаји који директно угрожавају 

људе, околину и материјална добра и захтевају предузимање мера заштите. 

Радиолошке несреће могу да настану: 

 у условима када су радиоактивни извори ван контроле (бачени, изгубљени, 

пронађени или украдени), 

 када постоји озрачивање и контаминација становништва из неког разлога, 

 услед пада сателита са радиоактивним материјама и 

 приликом превоза радиоактивних материјала. 

Нуклеарне несреће су инциденти, који захтевају мере заштите због ослобађања 

енергије у нуклеарној ланчаној реакцији или испуштања производа ланчане реакције. 

Нуклеарна постројења на којима могу да се догоде несреће ове врсте су: 

 нуклеарне електране, 

 истраживачки реактори и реактори на бродовима, 

 складишта и одлагалишта радиоактивних супстанци и 

 индустријски објекти (нпр. производња нуклеарног горива). 

Надлежни орган за проглашење опасности од нуклеарног и радиолошког удеса је 

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије 

(http://srbatom.gov.rs/). 

Становници у областима које су угрожене обавештавају се о опасности и о 

спровођењу заштитних мера преко централних и локалних медија или на други 

одговарајући начин. 

По пријему обавештења о опасности потребно је предузети следеће мере: 

http://srbatom.gov.rs/


 затекнете ли се на отвореном простору одмах, брзо и без панике, уђите у 

затворени простор (кућу, стан или склониште); 

 ако сте дуже били на отвореном простору, пре уласка у кућу, стан или 

склониште, скините са себе спољне делове одеће и оставите их напољу, 

 по уласку у затворени простор одмах оперите непокривене делове тела (руке, 

лице, врат, косу…); 

 затекнете ли се у затвореном простору затворите прозоре и врата, искључите 

вентилацију и ту останите до даљњег; 

 укључите радио или ТВ пријемник због добијања информација о месту и природи 

несреће и о мерама заштите и спасавања које треба предузети; 

 посебно се побрините за децу, труднице, старе, немоћне и болесне особе и 

инвалиде, како укућане тако и комшије и 

 предузмите мере заштите и спасавања према упутствима које дају надлежне 

службе или средства јавног информисања 

НАПОМЕНА: Склањање у затворени простор, кућу, стан или склониште је мера која 

се спроводи 24 сата, зато не паничите и не напуштајте просторије! 

Док не добијете упутства која дају надлежне службе или телевизија предузмите 

следеће: 

 припремите средства за херметизацију просторија у којима бораве чланови 

домаћинства (попуните отворе и пукотине са самолепљивим тракама, ћебадима, 

прекривачима и другим тканинама које можете да искористите); 

 за заштиту органа за дисање припремите приручна средства која имате у 

домаћинству: респираторе, маске од материјала са великом моћи упијања, 

марамице, газу, делове одеће и слично; 

 за заштиту очију припремите наочаре сличне онима за заштиту на раду, или 

марамице, делове одеће и слично; 



 уколико буде постојала потреба за евакуацијом припремите за чланове 

домаћинства: кишне огртаче, ветровке, отпорну одећу од синтетичког и 

непромочивог материјала, као и рукавице, чизме или дубоке ципеле. 

Останите присебни, не паничите. 

Пратите упутства надлежне службе и телевизије и поступајте у складу са њима! 

Потребно је да знате и следеће: 

 за исхрану користите само намирнице које вам се налазе у кући, стану или 

склоништу; 

 не користите воду за пиће из водовода; 

 уколико сте у могућности, пре уласка у кућу затворите све отворе на објектима 

где се налазе животиње и заштитите изворе воде за пиће (бунаре); 

 животиње храните по упутствима надлежне службе, никако храном која се 

налази на отвореном и 

 не пуштајте животиње на испашу. 

 


