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1. Шта је то обавештење о опасности? 

Обавештење о опасности је национални систем телефонског обавештавања и упозоравања 
који користе службе за хитне интервенције у ванредним ситуацијама. Системом се шаљу 
поруке упозорења на фиксне и мобилне телефоне који се налазе на одређеном географском 
подручју, са садржајем о вероватној или стварној опасности од на пример пожара, поплаве 
или екстремних климатских догађаја. 
 

2. Када се шаљу обавештења о опасности? 
Након што се донесе одлука о узбуњивању јавности, надлежне службе за хитне 
интервенције утврђују границе географских подручја које треба обавестити. У зависности од 
врсте опасности, службе за хитне интервенције затим одлучују о средствима путем којих ће 
се обавештења слати, као што су радио, интернет или телевизија, као и да ли је потребно 
слати телефонска обавештења. 
 
Обавештење о опасности је само један од начина на који службе за хитне интервенције могу 
да упозоре јавност и не користе се у свим околностима. Треба да будете адекватно 
припремљени за ванредне ситуације, да редовно пратите сва средства јавног информисања 
и будете упознати са локалним приликама. Не чекајте на обавештење да бисте реаговали.  
  

3. Како се обавештење о опасности шаље на фиксне телефоне? 
Обавештење о опасности се на фиксне телефоне на одређеном географском подручју 
шаље у виду снимљене говорне поруке. Ако на позив нико не одговори, на тај број ће се 
порука поново послати.  
 

4. Како се обавештење о опасности шаље на мобилне телефоне? 
Постоје два начина на који се обавештења о опасности шаљу на мобилне телефоне који се 
налазе на одређеном географском подручју под опасношћу: 

- текстуална порука се шаље на мобилне телефоне претплатника чија је регистрована 
адреса на подручју под узбуном.   

- текстуална порука се шаље на мобилне телефоне према последњој забележеној 
локацији у тренутку избијања опасности. Ово подразумева и све посетиоце и путнике 
који се налазе на том подручју. 

 
У зависности од покривености мреже сигналом мобилне телефоније, текстуалну поруку 
можете добити и ако се налазите изван граница угроженог подручја али у непосредној 
близини истог. Веома је важно да пажљиво прочитате поруку и разумете на који начин треба 
да реагујете. 
 

5. Зашто нисам добио поруку упозорења на свој фиксни телефон? 
Постоји неколико могућих разлога зашто нисте добили снимљену гласовну поруку на ваш 
фиксни телефон: 

 Ваш број је био заузет; 
 Нисте одговорили на позив; 
 Нестало је струје а ви имате бежични фиксни телефон; 
 Ваш фиксни телефон се налазио изван подручја на које су се слала обавештења. 
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6. Зашто нисам добио текстуалну поруку упозорења на мобилни телефон? 
Постоји неколико могућих разлога зашто нисте добили текстуалну поруку на ваш  
мобилни телефон: 

 ваш смс инбокс је био пун; 
 у тренутку избијања опасности службе за хитне интервенције су одлучиле да користе 

друга средства обавештавања и узбуњивања јавности на угроженом подручју;  
 ваш мобилни телефон је био угашен или се није налазио на подручју покривености 

сигналом мобилне телефоније; 
 последња позната локација вашег мобилног телефона није била унутар граница 

подручја под узбуном у тренутку избијања опасности; 
 нисте ажурирали вашу претплатничку адресу. 

 
7. Шта ће се десити ако отпутујем на угрожено подручје након што је порука упозорења 

већ послата? 
Нећете добити текстуалну поруку. Текстуалну поруку ћете добити само ако се изда  
ново обавештење о опасности и ваш мобилни телефон буде активан унутар подручја  
под узбуном. 
 

8. Знају ли службе за хитне интервенције где се налазим? Прате ли ме? 
Не. Систем обавештавања о опасности не прати ваше кретање нити чува податке о локацији 
сваког појединачног мобилног телефона. 
 

9. Шта ће се десити ако живим или путујем преко подручја где нема сигнала  
мобилне телефоније? 
Обавештења о опасности су само један од начина на које службе за хитне интервенције 
упозоравају јавност на избијање опасности на одређеном подручју. 
 
Службе за хитне интервенције могу да пошаљу обавештења о опасности у виду гласовних 
порука на фиксне телефоне. Ако живите на подручју које није покривено сигналом мобилне 
телефоније, најбоље решење је да имате фиксни телефон који не зависи од извора 
електричне енергије. Можете и да потражите савет од вашег мобилног оператора о могућим 
опцијама за проширење покривености сигналом мобилне телефоније. 
 
Без обзира на то да ли живите или само путујете кроз подручје на којем нема сигнала 
мобилне телефоније, веома је важно да се не ослањате на пријем обавештења о опасности 
на ваш мобилни телефон.  
 
Треба да будете адекватно припремљени за ванредне ситуације, и да пратите обавештења 
у свим средствима јавног информисања као што су радио и телевизија, те будете упознати 
са локалним приликама. Не треба да чекате на обавештење о опасности да би реаговали. 
  

10. Хоће ли се обавештења о опасности осим на енглеском слати и на другим језицима? 
Не. Гласовне и текстуалне поруке су на енглеском језику.  
 
Подстичемо јавност да о припремљености за ванредне ситуације разговарају са породицом, 
пријатељима и комшијама који не говоре енглески језик, тако да и они могу да реагују  
у случају да приме обавештење о опасности. 
 

11. Како ће гласити обавештење о опасности? 
Обавештења о опасности могу да садрже информације о врсти опасности, начину на који 
треба да реагујете и где можете да потражите детаљније информације.  
 

12. Како да знам да ли је обавештење о опасности аутентично и истинито? 
Идентификациони број позиваоца или заглавље поруке на вашем телефону ће приказати 
број ‘0444 444 444’. Снимљено гласовно обавештење послано на фиксне телефоне може 
почети са стандардним сигналом за узбуну у ванредним ситуацијама. 
 

13. Где могу да потражим више информација о систему обавештавања о опасности? 
Више информација о националном систему телефонског обавештавања о опасности можете 
да потражите на www.emergencyalert.gov.au 


