
Тероризам 
  

Примери терористичких напада у Сједињеним Америчким Државама, Енглеској, 

Јапану, Шпанији, Индонезији и Русији указују да ни велики системи који се дуго 

припремају за суочавање са последицама терористичких аката, нису имуни на 

пропусте у функционисању који су врло често условљени фактором изненађења и 

шока. За друштво као што је Србија, које тек успоставља основе јединственог система 

реаговања у ванредним ситуацијама, могућност да до пропуста дође је још већа. 

Последице терористичких аката осим 

људских жртава, подразумевају и велике материјалне штете, које је неопходно 

санирати веома брзо, што се у неким случајевима ради паралелно са акцијама 

трагања за преживелима. Функционисање медицинских и комуналних служби локалне 

самоуправе је од велике важности. При санирању последица терористичких аката у 

првом плану су брзина и ефикасност, посебно кад је у нападу било људских жртава, 

како би се смањила могућност ширења заразних болести. Сходно томе, план санације 

је обавезни саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама. 

Шта можете да учините да бисте били спремни у случају терористичког напада? 

Потребно је да утврдите потенцијалне опасности и могућ обим штете у вашем 

окружењу. Након тога обавите разговор са укућанима, комшилуком и локалном 

заједницом. Заједнички направите план евакуације и дефинишите кораке у случају 

тероризма. 

У циљу што боље припреме требало би да : 



 креирате план комуникације за хитне случајеве; 

 установите заједничко место окупљања; 

 припремите залихе и опрему за случај изненадног напуштања куће (лекове, 

документа, новац, воду, храну, ћебад, шаторе, прву помоћ, батеријске лампе…); 

 прегледајте и усагласите планове за евакуацију обданишта или школа ваше 

деце и фирме у којој радите. 

Упутства за понашање након терористичког напада су следећа: 

 останите смирени и будите стрпљиви; 

 слушајте радио и телевизију како би били у току са свежим информацијама или 

инструкцијама надлежних; 

 пратити савете надлежних служби; 

 ако се напад догодио у близини, пружите прву помоћ повређенима; 

 ако се напад догодио у близини, проверите штету користећи батеријске лампе, 

немојте палити свеће, шибице, електричне уређаје; 

 проверите да ли има ватре и да ли цури гас; 

 искључите све оштећене уређаје; 

 збрините кућне љубимце и домаће животиње; 

 проверите непосредно окружење и пружите прву помоћ. 

ЕВАКУАЦИЈА: Ако надлежне службе траже да напустите кућу, постоји добар разлог за 

то и требало би да одмах поступите по њиховом савету. Пратите радио и 

телевизијске станице ради информација и упутстава надлежних. 

У случају евакуације: 

 обуците се топло – панталоне, топлу јакну, одговарајуће ципеле, како бисте се 

заштитили у највећој мери; 

 понесите свој комплет за евакуацију; 

 поведите кућне љубимце – не остављајте их; 



 закључајте кућу; 

 користите путне правце које одреде надлежне службе. 

  

 


