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Апстракт: Припремљеност за природне катастрофе изазване 

земљотресом је последњих деценија постало врло актуелно научно и 
друштвено истраживачко питање. Упркос многобројним напорима 
истраживача широм света, суочених са нарастајућим последицама 
земљотреса, велики број питања преостаје да се актуелизује и 
операционализује кроз конкретна истраживања. Полазећи од значаја 
прегледа литературе у конципирању квантитативних истраживања, у 
раду се коришћењем аналитичко-систематске перспективе покушавају 
осветлити и појаснити значајна теоријска сазнања, примењени 
методолошки оквири, релевантни налази, ограничења истраживања и 
препоруке за спровођење будућих истраживања у вези са припре-
мљеношћу за природне катастрофе изазване земљотресом. За потребе 
анализе и описа релевантних радова коришћено је више десетина 
научних радова објављених у престижним међународним часописима. 
Добијени резултати указују да већина научних радова припада кванти-
тативној истраживачкој традицији и да постоје неконзистентни 
резултати испитивања утицаја персоналних и срединских фактора на 
припремљеност. Такође, коришћење неиспитаних инструмената 
истраживања додатно отежава могућност квалитетне компарације 
резултата. У Србији су веома ретка истраживања о припремљености 
за природне катастрофе, те је стога потребно спровести одређена 
мултиметодска истраживања како би се успоставио солидан теори-
јски и емпиријски фонд сазнања са циљем рационалног одлучивања 
доносиоца одлука у периоду катастрофа. 

Кључне речи: безбедност, природне катастрофе, земљотреси, 
припремљеност, преглед литературе. 
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Увод 
 

Земљотреси представљају озбиљан проблем функционисања 
многобројних заједница широм света. Њихова непредвидива природа, 
разорност и катастрофалне последице не престају да уливају страх 
грађанима који живе у урбаним деловима града (Гачић, Јаковљевић, 
2015; Цветковић, Бошковић, 2015). Скорашњи земљотреси у историји 
Србије показују да и они који су слабијег интензитета могу 
проузроковати кобне последице по живот и здравље људи, материјална 
и културна добра. Иако су развојем науке и технологије конципирани 
релативно сигурни модели за превентиву и предвиђање негативних 
ефеката, тешко је порећи да се није много одмакло у вези са 
унапређењем припремљености за реаговање у земљотресима на 
подручју Србије. Oсим одређених законских промена и побољшања, 
постоје озбиљни простори за мултисекторско унапређење безбедности 
грађана (Milojković, Mlađan, 2010). Према глобалним трендовима 
природних катастрофа, иако је дошло до смањења броја смртних 
случајева, број људи који су погођени и процењена материјална штета 
због катастрофе је порасла од средине двадесетог века (Tekeli-Yeşil et 
al., 2010). 

Припремљеност за природне катастрофе изазване земљотресом 
представља врло динамичну категорију која се може посматрати из 
различитих углова (Beach, 2010; Цветковић, 2015a, 2015б). У 
литератури, припремљеност је тематизована различито с обзиром на 
научну дисциплину и сврху њеног конципирањa. При томе, доносиоци 
одлука у времену катастрофа посебну пажњу придају самим 
супстративним елементима припремљености. Из тог разлога врло је 
важно идентификовати дефиниције припремљености које користе 
истраживачи и доносиоци одлука када мериторно дискутују о 
проблематици припремљености за земљотресе. Свакако, 
мултидисциплинарност и мултифакторски карактер представљају 
значајне карактеристике садржаја и обима појма припремљености. 

Полазећи од претходно реченог, припремљеност се може ра-
шчланити на више нивоа и сектора (Khan, 2008). То имплицитно 
упућује на присутну перспективу посматрања припремљености на 
нивоу појединца, домаћинства и локалне заједнице. Припремљеност 
појединца за реаговање у земљотресима је једна од најзначајнијих 
карика у ланцу генералног и систематског приступа интегрисаног 
управљања у природним катастрофама изазваним земљотресима. Поред 
поседовања одређених знања и информација о актуелним ризицима по 
његов живот и здравље у периоду таквих догађаја, потребно је да 
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развије и одређене вештине које ће му омогућити да делује превентивно 
или репресивно. Знање које се у контексту припремљености посматра 
на један шири и свеобухватан начин подразумева упознатост појединца 
са основним карактеристикама таквих догађаја (Cvetković, 2015), а са 
друге стране развијену свест о рушилачким предиспозицијама таквих 
догађаја који су и даље велики терет истраживачима који желе да пону-
де одређена благовремена упозорења за људе (Suparamaniam, Dekker, 
2003). Судећи по изнесеним различитим мишљењима унутар стручних и 
лаичких кругова, озбиљне дискусије се воде управо о неопходности 
унапређења безбедности самог појединца. У литератури о 
катастрофама, али и у међународним конвенцијама, све више се указује 
на значај учешћа свих грађана у систему заштите и спасавања, како би 
држава од пасивних субјеката који чекају помоћ, добила активне 
учеснике у пружању помоћи суграђанима и комшијама на нивоу 
локалних заједница. 

Поред тога, поједине мере које се могу предузимати у циљу 
унапређења генералне припремљености за реаговање за време зе-
мљотреса директно се тичу једног домаћинства. Отпорно домаћинство 
мора поседовати унапред припремљене и применљиве планове 
поступања у таквим ситуацијама (Gaillard, 2007). Управо у поступку 
планирања чланови домаћинства постају свесни могућности 
угрожавања њихове безбедности уколико дође до подрхтавања тла. Све 
више се почињу увиђати структурални недостаци њихових грађевина, 
критична места за пуцање различитих инсталација, избијање пожара 
итд. Такође, свако домаћинство мора поседовати и одређене залихе воде 
и хране, које су кључне за преживљавање таквих догађаја (Cvetković et 
al., 2017). Земљотреси са својим примарним и секундарним последицама 
могу уништити критичну инфраструктуру и стога ће приступ 
интервентно-спасилачких служби бити умногоме ограничен, ако не и 
потпуно паралисан. Грађани неће моћи благовремено да добију 
различите видове помоћи док се не успоставе саобраћајне 
комуникације. Све то недвосмислено указује на значај предузимања 
превентивних мера. 

 
Методолошке смернице прегледа литературе 

 
Објективност и релевантност спознаје научно утемељених ин-

формација о припремљености за природне катастрофе изазване зе-
мљотресом подразумева вишеетапни приступ у прегледу литературе. 
Руководећи се савременим научним захтевима и предиспозицијама, у 
првом кораку идентификовани су релевантни међународни часописи са 
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јачим импакт факторима у којима се публикују оригинални радови из 
области природних катастрофа. Том приликом идентификовани су 
следећи часописи: Disaster, Disaster prevention and management, Natural 
hazards, International journal for disaster risk management итд. Следећи 
корак подразумевао је претрагу одабраних часописа по задатим 
критеријумима и кључним речима: preparedness, readiness, earthquake, 
citizen, household, local community итд. Претрага радова је реализована 
уз помоћ познатих научних интернет сервиса, међу којима су: Google 
schoolar, KoBSON, COBISS. Приликом претраге вршено је перманентно 
сортирање, компаративна и тематска анализа, као и критичко сагледа-
вање утврђених резултата. Резултати добијене претраге указивали су на 
већи број научних радова у којима се директно или индиректно 
приступа тематизацији припремљености за земљотресе. Стога, одабрани 
су радови који су у директној вези са темом рада и у којима се приступа 
припремљености на један комплекснији начин у смислу спровођења 
статистичких анализа. Том приликом обухваћено је више десетина 
радова који су разврстани, анализирани и описани према следећим кри-
теријумима: тип примењене истраживачке традиције (квантитативна 
или квалитативна); ниво анализе припремљености (грађани, домаћи-
нства, локалне заједнице); испитивани фактор утицаја (персонални или 
средински); резултати истраживања (описни и статистички показатељи); 
ограничења истраживања; примењене методе за прикупљање и обраду 
података итд. 

 
Појам припремљености за земљотресе 

 
У литератури о катастрофама постоје различите дефиниције 

припремљености, које су дали истраживачи из различитих научних 
дисциплина, представници организација, као и интервентно-спа-
силачких служби. Припремљеност за земљотресе може бити описана 
као акција посебно дизајнирана да се умање последице по живот и 
имовину, и да се благовремено организују и припреме мере ефикасног 
спашавања, помоћи и рехабилитације (Brown, 2013). С друге стране, 
припремљеност мора бити утемељена у позитивним легислативним 
националним оквирима са посебним фокусом на континуирани 
мониторинг, образовање и тренинге људи, организацију и управљање у 
таквим ситуацијама, што подразумева поседовање планова и одређених 
залиха хране и воде. При томе, потребно је разликовати појам 
индивидуалне припремљености од припремљености домаћинства за 
реаговање. Када је реч о индивидуалној припремљености за реаговање 
приликом земљотреса, превасходно се мисли на знање и вештине 
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појединца да благовремено и ефикасно одреагује. Под тиме би се 
подразумевало увежбавање спровођења евакуације, пружање прве 
помоћи, подизање нивоа свести о одређеним опасностима итд. Под 
припремљеношћу једног домаћинства подразумева се предузимање 
одређених активности, од набавке и складиштења одређених залиха 
хране и воде, до ојачавања унутрашњих и спољашњих елемената 
конструкције објекта. С друге стране, одређени истраживачи 
припремљеност посматрају кроз призму предузетих активности са 
циљем унапређења шансе за преживљавањем и мера предузетих за 
ублажавање будућих последица (Russell et al., 1995; Spittal et al., 2008; 
Spittal et al., 2006). Већина аутора у литератури о катастрофама (Arya, 
1993; Becker et al., 2013; Becker, 2012; Bolin, Stanford, 2006; Bruneau et 
al., 2003; Coburn, Spence, 2003; Dooley et al., 1992; Edwards, 1993) истиче 
да је потребно предузети следеће мере како би се унапредио ниво при-
премљености за земљотресе: есенцијалне мере за преживљавање (залихе 
хране и воде за три дана, батеријска лампа, радио-транзистор, резервне 
батерије, апарат за гашење пожара, детектор дима, прибор за пружање 
прве помоћи, главни прекидачи воде, гаса и електричне енергије, остало 
као што су алати итд.); мере ублажавања (причврстити предмете на 
плафону и на зиду; ојачати унутрашње конструкције; спустити тешке 
предмете на земљу, не стављати посуде или боце са водом на 
електричне уређаје; ојачати кров и димњак); поседовати планове 
(контакти надлежних служби, планови евакуације чланова породице, 
поступања у различитим катастрофама); вештине (информисаност о 
начину реаговања, тренинг пружања прве помоћи); друштвене 
активности (учланити се у одговарајуће организације за пружање 
помоћи након земљотреса; посећивати састанке које организује локална 
заједница у вези са различитим опасностима). Линдел и Пери (Lindell, 
Perry, 2003) уврстили су 23 студије које су настојале да испитају прила-
гођавање домаћинства опасностима од земљотреса са најмање једном 
или више варијабли које су укључене у сампроцес-корелације. Подаци 
из ових студија потврђују теоријска предвиђања да је усвајање 
адаптација за случај настанка опасности од стране домаћинстава у 
корелацији са њиховим перцепцијама опасности, као и са 
алтернативним прилагођавањима од наведених. И у мањој мери са 
демографским карактеристикама друштвених утицаја. Конкретно, 
заштита од опасности има тенденцију да буде више ако постоје уверења 
о вероватноћи личних последица (смрт, повреда, оштећење имовине и 
прекид посла и свакодневних активности) него ако постоје самоуверења 
о настанку самог штетног догађаја. То би значило да је за конкретну 
акцију потребно превести саму опасност од дешавања штетног догађаја 
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на опасност која би за последицу имала повреду лица − личности. 
Милети (Mileti, 1999) истиче да припреме обухватају доношење планова 
за одговор на последице катастрофе, прикупљање свих неопходних за-
лиха, тренирање припадника интервентно-спасилачких служби, едука-
ција осталих снага заштите и спасавања о катастрофама и мерама за 
смањење последице. Припремљеност се односи и на степен будности 
појединца, домаћинства или читаве заједнице на постојећу катастрофу. 
Међу бројним активностима, припремљеност укључује активности као 
што су формулисање, тестирање или вежбање планова у случају 
настанка катастрофе, пружање упозорења о опасности, пружање 
информација јавности о катастрофи, евакуација људи на најсигурнији 
начин, обављање вежби реаговања у најкритичнијим ситуацијама за 
пружање хитне помоћи (Tierney, Bruneau, 2007). 

 
Фактори утицаја на припремљеност за земљотресе 

 
Првим експлоративним прегледом литературе из области ка-

тастрофа запажа се већи број научних радова у којима се тематизују 
проблеми у вези са припремљеношћу како грађана, тако и локалних 
заједница. Велики број научних истаживања указује на то да 
демографске карактеристике као што су пол (Krishnaraj, 1997; Mulilis, 
1999; Solberg et al., 2010), претходно искуство (Tekeli-Yeşil et al., 2010), 
приход (Becker, 2012), образовање (Tanaka, 2005), дужина 
пребивалиштва (Spittal et al., 2008) и брачни статус (Kung, Chen, 2012) 
имају неконзистентан утицај на предузимање одређених мера за 
припремљеност грађана за природне катастрофе изазване земљотресима 
(Armaş, 2006; Dooley et al., 1992; Edwards, 1993; Endo, Neilsen, 1979; 
Farley et al., 1993; Karanci et al., 2005; Lindell et al., 2009; Lindell, Perry, 
2000; Mileti, Darlington, 1997; Mileti, O'Brien, 1992; Ozdemir, Yilmaz, 
2011). Предузимањем припремних мера грађани могу увелико смањити 
штету и последице земљотреса. С обзиром да велики број научних 
истраживања показује да губици и штете могу бити знатно ублажени 
уколико се људи адекватно припреме (Lindell, Whitney, 2000; Mileti, 
Sorensen, 1987), предузимању припремних мера би требало посветити 
много већу пажњу. Међутим, упркос постојању великог броја научних 
радова у којима се указује на очигледну корист од предузимања 
припремних мера, истраживања показују да их људи занемарују 
(Edwards, 1993; Rüstemli, Karanci, 1999), па их овакве катастрофе 
најчешће погађају неспремне. Као један од разлога за њихово оглу-
шивање и занемаривање мера припремљености у истраживањима се 
наводи да многи грађани сматрају како су природне опасности саме по 
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себи изузетно снажни физички догађаји, те да би људски напори ка 
ублажавању последица били неефикасни (Tanaka, 2005). Поставља се 
питање како појединаци, заједница и друштвени фактори могу у 
интеракцији да утичу на начине на који људи доносе одлуку да ли ће се 
припремати или не. Линдел и Пери (Lindell, Perry, 2012) у моделу 
одлуке о проактивном деловању наводе да људи морају да верују да 
претња постоји и да представља ризик, затим да морају да верују да је 
предузимање проактивних мера изводљиво и морају да имају особине и 
приступ ресурсима за предузимање припремних мера и усвајање 
прилагођавања. Поред тога, велики број истраживања је спроведен са 
циљем експликације начина одабира модалитета понашања људи када 
се суочавају са различитим опасностима. 

Едукација о опасностима које носе природне катастрофе иза-
зване земљотресом може имати утицаја на одлуке људи о предузимању 
припремних мера. Ниво образовања може утицати на свест о ризику 
(Sims, Baumann, 1983). Рустамли и Каранци (Rüstemli, Karanci, 1999) су 
утврдили да људи са вишим нивоима образовања имају мање страха, 
више личне контроле и чешће користе социјалну помоћ. Док, с друге 
стране, постоје студије у којима се наглашава да не постоји директна 
веза између поседовања информација о опасностима и припремних мера 
(Ballantyne, 2000; McClure et al., 1999; Mileti, Fitzpatrick, 1992). Танака је 
спровео квантитативно истраживање у коме је анкетирао становнике 
одабраних градова у Јапану и Калифорнији. Том приликом је истражи-
вао на који начин образовање о катастрофама подстиче припремљеност 
грађана, затим која врсте образовања може бити најподеснија за 
подстицање спремности грађана за будуће земљотресе, и коначно − да 
ли се кроз образовање грађани заиста могу мотивисати за подизање 
нивоа припремљености за земљотрес. Такође, Танака је дефинисао 
индекс припремљености грађана који је коришћен за процену степена 
припремљености појединаца за земљотрес. Индекс припремљености је 
обухватио три аспекта: матeријална средства, друштвене активности и 
изворе образовања (Tanaka, 2005). 

У појединим истраживањима наглашено је да ефекат образовања 
може бити у одређеној мери објашњен сиромаштвом (Donner, Rodríguez, 
2008). Наиме, сиромаштво може утицати како на психолошку ситуацију, 
тако и на физичко прилагођавање као што су перцепција ризика и 
услови становања, и тиме проузроковати да сиромашни грађани постану 
рањиви на катастрофу. 

Велики број психолошких фактора доприноси неуспеху људи да 
се на адекватан начин припреме за природне катастофе као што су 
земљотреси. Неки од њих су спољaшња локус контрола и фатализам 
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(Lindell, Perry, 1992; Rotter, 1992). Амерички психолог Јулијан Ротер је 
појам „локус контроле“ одредио као очекивање људи да унутрашњи или 
спољашњи фактори могу утицати на догађаје који им се дешавају. Код 
људи са спољашњим локусом контроле јављају се веровања да се на 
догађаје који им се дешавају не може персонално утицати, већ да су 
други људи или ситуације одговорни за исходе догађаја (Rotter, 1954). 
Дакле, људи са спољашњим локусом контроле верују да снага 
друштвене заједнице, влада, фактор среће и судбина, одређују све што 
се људима дешава (McClure, 2006). С друге стране, људи са 
унутрашњим локусом контроле верују да су сами одговорни за све што 
им се дешава (Rotter, 1954). У том контексту Бител и сарадници тврде да 
ће људи који имају унутрашњи локус контроле заузети активнији став и 
бити мотивисанији за превазилажење потенцијалних препрека, док ће 
особе које сматрају да су тренутне околности или други људи заслужни 
за оно што им се дешава бити пасивнији и мање мотивисани за 
предузимање одређених активности (Beitel et al., 2004). Дакле, 
појединци са унутрашњим локусом контроле покушавају да остваре 
контролу над својим околностима више него људи са екстерним 
оријентацијама. Поред локуса контроле, као други поменути 
психолошки фактор који доприноси неуспешности људи да се припреме 
за природне катастрофе наведен је фатализам. Фатализам подразумева 
приступ животу према којем је свако дешавање у свету и само људско 
понашање унапред одређено и према томе неизбежно (Bezinović, 2003). 
Људи који фаталистички размишљају о природним опасностима 
сматрају да нема смисла ништа предузмати поводом тога, јер су наша 
воља и интелигенција немоћни да било шта промене. Такође, они пре-
тпостављају да све акције које би евентуално предузели не би имале 
ефекта, нити довеле до било каквих промена, већ би представљале само 
пуко губљење времена. Људи опасности као што су земљотреси 
перципирају као неконтролисане догађаје у којима је могуће ко-
нтролисати само њихове штетне ефекте и последице. Већина не-
посредних последица од земљотреса су резултат рушења зграда и могу 
се објаснити смањеном тренутном стручношћу у инжењерингу 
(McClure, 2006). 

У формирању мишљења на основу информација о земљотресима 
и доношењу одлуке о томе да ли да се припреме или не, у целокупни 
процес је важно укључити велики број аспеката: подизање свести и 
знања о земљотресима и припремљености за земљотрес;  разумевање 
последица земљотреса; стимулисање размишљања и дискусије о 
земљотресима; развијање способности; тражење информација; 
истакнута мишљења (веровања, убеђења); емоције и осећања; 
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друштвени допринос; намере за припремање и питања ресурса (Becker, 
2012). Кључни друштвени утицаји на формирање мишљења и доношење 
одлука о припремљености укључују: друштвене заједнице (учешће у за-
једници, осећај заједништва); руководство; одговорности (одговорност 
за припрему, одговорност за друге); друштвене норме; поверење и 
друштвене услове. Програми образовања о земљотресима у свој дизајн 
треба да уврсте и узму у обзир наведене факторе. 

Као најзначајнија компонента управљања ризицима од земљо-
треса издваја се подстицање припремљености домаћинства за зем-
љотрес. То укључује подстицање људи да припреме залихе (храну, воду, 
бакље и друге битне ставке), спроводе мере за ублажавање (нпр. 
накнадна адаптација зграда ради унапређења сеизмичке отпорности), да 
припреме планове заштите и спасавања, уче вештине преживљавања и 
укључе се у активности друштвене припремљености. Потреба за 
развојем ефикаснијих програма образовања о земљотресма јавља се из 
разлога што је укупна припремљеност становништва најчешће на 
ниском нивоу. Тиме је за развој ефикаснијих програма важно разумети 
како људи дају смисао, формирају мишљење о опасностима и доносе 
одлуке о управљању заједничким ризиком. Посебан недостатак у 
тренутном разумевању односи се на то како појединци учине да 
информације о опасностима и припремљеностима за земљотрес утичу 
на стварну припремљеност. Посебно, остају питања о томе како 
појединци, заједница и друштвени фактори могу у интеракцији да утичу 
на то како људи тумаче ризик и доносе одлуку да ли ће се припремати 
или не (Becker, 2012). 

Када је реч о примењеној истраживачкој традицији, на основу 
прегледа литературе се запажа да већина радова припада квантитативној 
истраживачкој традицији. Аутори користе различите технике 
анкетирања испитаника, а и сам начин узорковања се веома разликује. 
Поред тога, приметна је заступљеност параметарских и 
непараметарских статистичких техника у циљу испитивања утицаја 
различитих фактора на припремљеност. У великом броју радова указује 
се на следећа ограничења истраживања: веома низак ниво прихватања 
учествовања у процесу истраживања; коришћење нестандардизованих 
анкетних упитника; немогућност доласка до репрезентативног узорка 
итд. 
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Закључак 
 
Упркос значајним напорима и трошковима који настају при 

управљању ванредним ситуацијама и подстицању припремних акти-
вности, укупна припремљеност становништва је и даље на ниском 
нивоу. На ефикасност ублажавања последица земљотреса негативно 
утиче и неостваривање увида у резултате релевантних научних 
истраживања од стране надлежних органа који доносе одлуке у пракси. 
Темељним прегледом литературе утврђено је да постоји велики број 
дефиниција припремљености које приказују дисциплинарни, 
културолошки и социолошки амбијент под чијим окриљем су настале. 
Значајност ваљаног дефинисања припремљености за земљотресе 
представља предуслов за предузимање практичних мера од стране 
доносиоца одлука. Концизна дефиниција треба да садржи све основне 
елементе који у међусобној коегзистенцији утичу на ниво 
припремљености грађана. Поред великог броја различитих дефиниција 
које постоје у литератури, аутори узимају за предмет свог интересовања 
и различите нивое припремљености. Уочено је да постоје истраживања 
која се односе на ниво индивидуалне припремљености, ниво 
домаћинства и локалне заједнице. Из различитих перспектива, истра-
живањем се жели утврдити ниво припремљености за земљотресе са по-
себним фокусом на факторе који директно или индиректно утичу на 
такав процес. Управо зато, преглед литературе јасно показује да се 
истраживања групишу око различитих демографских, социо-економс-
ких и психолошких карактеристика људи. У оквиру демографских ка-
рактеристика, највећа пажња истраживача је посвећена испитивању 
утицаја пола и година старости на ниво припремљености за земљотресе. 
С друге стране, када је реч о социо-економским карактеристикама, 
истраживачи у највећем проценту случајева испитују утицај нивоа 
прихода, образовања и брачног статуса. И на крају, страх и перцепција 
ризика су фактори који су највише испитивани у контексту њиховог 
утицаја на сам процес припремљености за земљотресе. Када се 
посматрају све испитиване независне променљиве, може се приметити 
да се код одређених јављају неконзистентни резултати, што код других 
није реч. Из тих разлога врло је значајно спроводити континуирана 
истраживања како би се боље појаснили утицаји персоналних и средин-
ских чиниоца на природне катастрофе изазване земљотресима. Им-
пликације спроведених истраживања се огледају у давању јасних 
препорука у погледу утицања на унапређење припремљености грађана. 
Имајући у виду неиспитаност нивоа припремљености грађана Србије за 
земљотресе, потребно је у што скоријем временском периоду спровести 



Припремљеност за природне катастрофе изазване земљотресом … 

                                                                                БЕЗБЕДНОСТ 2/2017                        

 

124 

емпиријско истраживање и утврдити ниво и факторе утицаја на процес 
припремања грађана за земљотресе. 
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Preparedness for natural disasters caused by 
earthquakes: literature review 

 Abstract: Over the past few decades, preparedness for natural 
disasters caused by earthquakes has become a very current scientific and 
social research issue. Despite the numerous efforts of researchers around the 
world, faced with the growing consequences of earthquakes, many issues 
remain to be actualized and operationalized through concrete research. 
Starting from the importance of literature review in the conceptualization of 
quantitative research, the work, using the analytical systematic perspective, 
is aimed to shed some light on and to explain important theoretical findings, 
applied methodological frameworks, relevant findings, research limitations 
and recommendations for conducting future research related to preparedness 
for natural disasters caused by earthquakes. For the purposes of the analysis 
and description of relevant works, dozens of scientific papers published in 
prestigious international journals have been used. The obtained results 
indicate that most of the scientific papers belong to the quantitative research 
tradition and that there are inconsistent results of the examination of the 
influence of the personal and the environment factors on the preparedness. 
Also, the use of unexamined research instruments further complicates the 
possibility of comparison of results. In Serbia, the research about the 
preparedness for natural disasters is rare and it is therefore necessary to 
carry out certain multi-method research in order to establish a solid 
theoretical and empirical knowledge base with the aim of rational decision-
making of decision-makers in the period of disasters. 

Keywords: security, natural disasters, earthquakes, 
preparedness, literature review. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


