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Апстракт: У раду је дат аналитички приказ међународне 

capaдње у области смањења ризика од катастрофа и детаљно је 
анализиран правни и институционални оквир система превенције 
и смањења ризика од природних и других катастрофа у 
Републици Србији. На основу тога је формулисан предлог да се у 
тај систем имплементираjу институционална решења из 
међународних докумената, као и искуства, знања и добре праксе 
у овој области стечене у свету и региону. 

С обзиром на одсуство свестраног истраживања ове 
проблематике и уобличавања теориjских разматрања, тежишни 
део истраживања усмерен јe на аналитички приказ међународне 
сарадње у области смањења ризика од катастрофа, кoja свим 
земљама пружа jасне смернице и шансе за боље управљање 
ризицима од катастрофа, као и могућности за добијање 
међународне помоћи. То се посебно чини значаjним гледано са 
аспекта придруживања Републике Србиjе и чланство у ЕУ, где ћe 
се приликом отварања поjединих поглавља у процесу 
придруживања инсистирати на имплементациjи и усклађивању 
правног и институционалног оквира и из области система 
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуациjама. 

Кључне речи: међународна сарадња, смањење ризика, 
елементарне непогоде. 
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Увод 
 

С обзиром на то да је изложена константним ризицима 
природног и техничког порекла, Република Србија се нашла пред 
изазовом изградње јединственог система заштите и спасавања. 
Одговор на питање какав је систем заштите и спасавања потребан 
Србији са становишта процењених ризика који могу имати 
карактер ванредних ситуација, односно одговор на питање о 
мисији, задацима и структури овог система, пројектован је у 
Националној стратегији заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама. Визија исказана у том документу потврђена је 
одговарајућим законима, пре свега Законом о ванредним 
ситуацијама, чиме су створене неопходне правне претпоставке за 
његово конституисање и функционисање у пракси. 

У свим овим актима изражена је тенденција да се 
успостави интегрисан систем заштите и спасавања, чиме су 
створене основне нормативне претпоставке за складно и 
благовремено реаговање бројних државних органа и недржавних 
субјеката у ванредним ситуацијама и, следствено томе, за 
ефикасну заштиту и спасавање људи и материјалних добара у тим 
ситуацијама. Успостављањем јединственог система заштите и 
спасавања, одређивањем управљачких и извршних функција 
субјеката тог система и концентрацијом стручних послова 
заштите и спасавања у Министарству унутрашњих послова, 
створени су законски услови за спровођење неопходних 
превентивних и оперативних мера и за извршавање задатака 
заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од 
последица елементарних непогода и других несрећа, као и за 
опоравак од тих последица.  

 Наиме, читава област реаговања на катастрофе била је у 
нашој земљи потпуно занемарена до доношења Закона о 
ванредним ситуацијама крајем 2009. године. Низ кључних 
системских поставки из тог закона још увек није реализован 
(процене ризика, систем раног упозорења, систем цивилне 
заштите, финансирање). Такође, у њему нема речи о превенцији и 
смањењу ризика од катастрофа, као ни о обнови и изградњи 
погођених подручја. Као земља која је у неколико прошлих 
година искусила тешке последице више природних катастрофа 
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(поплаве, клизишта, земљотреси) и која ће се, по свему судећи, и 
даље сретати са озбиљним претњама од катастрофа, Република 
Србија би у наредном периоду требало да унапреди капацитете 
својих институција за редовно праћење и проучавање резултата 
рада бројних међународних организација, као и да интензивира 
учешће у мултилатералној и регионалној сарадњи у овој области. 
На тај начин би могла да шире и потпуније искористи искуства, 
знања и добре праксе стечене у свету и региону у овој области, 
ради јачања сопствене спремности за управљање ризицима од 
катастрофа и реаговање у ситуацијама катастрофа, као и ради 
коришћења инструмената за доделу међународне помоћи. 

 Значај истраживања црпи се из чињенице да је 
међународна заједница (посебно њен институционални део) тек 
однедавно увидела неопходност континуираног и научно 
фундираног рада на плану међународне сарадње и усавршавања 
његових видова и инструмената, како би се смањили ризици од 
катастрофа, ублажиле њихове последице и правовремено и 
солидарно реаговало на пружању помоћи угроженим људима и 
регионима (Cvetković, 2019; Ocal, 2019; Mavrodieva et al., 2019). У 
последњих двадесетак година учињено је у том правцу више него 
у целокупном претходном периоду, али ни издалека онолико 
колико је неопходно. Зато је императив да се посебно најмоћније 
државе обавежу на ефикаснији рад како би се ублажиле 
катастрофалне последице по свет. Због свега тога, али и низа 
других релевантних разлога, значај овог истраживачког подухвата 
је несумњив. Он ће омогућити да се сагледају практични аспекти 
појединих облика међународне сарадње коју је Република Србија 
успоставила, или чије се успостављање може очекивати у 
наредном периоду, на основу одговарајућих међународних 
инструмената и механизама сарадње на плану смањења ризика од 
природних и других катастрофа. 

 
Методе истраживања 

 
Избор метода и техника за истраживање одређен је 

предметом истраживања. Комплексност проблема истраживања 
захтева комплементарно коришћење више метода истраживања, 
као и квалитативан истраживачки приступ. У истраживању ће 
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бити коришћена теоријска анализа садржаја којом ће се 
обезбедити научна експликација етиолошких, феноменолошких и 
виктимолошких димензија катастрофа, као и аналитички приказ 
међународне сарадње у области смањења ризика од катастрофа, 
затим искуствена грађа створена у претходним истраживањима, 
као и резултати емпиријских истраживања насталих током 
истраживања, помоћу које ће се изводити закључци о предмету 
истраживања. Због комплексности проучаваног феномена, у раду 
ће се анализирати подаци из различитих извора. Постојећи извори 
података из којих ће се креирати базична искуствена евиденција 
јесу: 

 научни и стручни радови који се посредно или непосредно 
баве утицајем катастрофа на стварање међународних 
механизама превенције, смањења ризика и боље заштите 
од катастрофа; 

 научни и стручни истраживачки пројекти из ове области; 
 позитивноправни прописи (национални, регионални и 

међународни); 
 институционални извори (статистички извештаји, 

документа из архива државних институција, евиденције 
невладиних организација, извештаји осталих релевантних 
институција); 

 евиденције државних и међународних тела задужених за 
праћење ових појава; 

 међународни документи, конвенције, протоколи, 
међународни уговори и други акти, који су директно или 
индиректно везани за предмет истраживања; 

 нормативни и институционални оквир Републике Србије 
на плану смањења ризика од елементарних непогода и 
управљања ванредним ситуацијама; током истраживања ће, 
пре свега путем метода анализе садржаја различитих 
облика комуникација, бити створена искуствена грађа 
релевантна за извођење закључака о испитиваној појави. 

У циљу постизања што већег степена поузданости и 
обухватности, истраживање ће обухватити како анализу 
различитих извора података тако и комплементарно коришћење 
различитих истраживачких метода: 

1. преглед научне и стручне литературе; 
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2. анализа правних докумената; 
3. метод секундарне анализе; 
4. историјски метод; 
5. компаративни метод; 
6. метод испитивања. 

 
Теоријска полазишта у истраживању међународне 

сарадње на плану превенције и смањења ризика 
 

Превенција и смањење ризика од природних и других 
катастрофа чине поље које је у иностраној и домаћој литератури 
већ извесно време предмет интересовања бројних истраживача и 
научних радника (Guo, Kapucu, 2019). Још далеке 1968. године 
знаменити руски научник Андреј Сахаров1, говорећи о потреби 
међународне сагласности о питањима очувања животне средине, 
истакао је да „само универзална сарадња може спасити 
цивилизацију“ од пропасти, при чему се мора водити рачуна о 
унапређењу геохигијене. Тa изјава представља довољно 
упозорење да савремене земље и народи зарад сопственог 
опстанка морају бити упућени једни на друге. Од тог времена па 
до данас, не престају упозорења и апели корифеја саврeмене 
научне мисли да човек као појединац, народи и државе, морају 
тесно сарађивати уколико желе смањити ризике од природних и 
људских чињењa или нечињењa изазваних катастрофама. 

Несумњиво је да је ово епоха светског друштва различитих 
ризика. На то указују и социолози попут У. Бека, А. Гиденса, З. 
Боумена, Д. Хелда и других. Урлих Бек je један од утицајнијих 
аутора који је током осамдесетих и деведесетих година прошлог 
века писао о ризицима. Његове књиге, Risk Society: Toward a New 
Modernity (1992) и Ecological Polities in the Age of Risk (1995), 
између осталог, веома су утицајне. Бек тврди да се развијени свет 
налази у процесу транзиције између индустријског друштва и 
„друштва ризика“, јер са толико благостања долазе и ризици. 
Систематска проучавања природних катастрофа која су 
фундирана на научној основи интензивирају се још пре педесетак 
                                                 
1 Андреј Димитријевич Сахаров (рођен 1921. године), совјетски физичар, 
добитник Нобелове награде 1975. године, заслужан за реализацију совјетске 
нуклеарне бомбе. 
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година. Међутим, и у ранијим епохама имамо записе о њима, али 
они углавном нису научно тумачени. Тек када су учестале појаве 
које су побудиле пажњу научних кругова, али и промене попут 
озонске рупе, топљења ледника и промена климе на Земљи, 
приступило се изучавању, мерењу и посматрању, али и 
организовању научних и других скупова на којима се установило 
да постоје ризици и претње од далеко чешћих и разорнијих 
катастрофа од дотада познатих. То је имало за последицу појаву 
низа научних радова у којима су на потпуно нов начин 
објашњавани узроци, манифестације и последице природних 
катастрофа. У раду ће бити апострофирани аутори и њихови 
радови, посебно они који имају пионирски карактер и који су 
утрли пут и отворили ново поглавље за свестранија изучавања 
ове, за свет веома важне проблематике, али и иницирали 
практичне поступке политичких и других елита у многим 
земљама, као и у међународној заједници у целини. 

У литератури о катастрофама истиче се разлика између 
традиционалног и савременог управљања катастрофама. При 
томе, она се огледа у режимима функционисања, организационој 
структури, карактеру информација, циљевима и критеријумима 
управљања (McLoughlin, 1985). Tрадиционалне системе 
управљања карактеришу: постојан режим функционисања, 
постојана структура и одређена расподела функција за дужи 
период, уска функционална усмереност, моноструктура, 
дефинисани информациони токови, тачна информација, довољна 
информација, мала брзина промена, предвидљивост ситуација, 
принцип јединства овлашћења и одговорности, функционални 
потенцијал, социјално-економски циљеви и критеријуми 
функционисања. Такође, становници се третирају као беспомоћне 
жртве, они су пасивни примаоци спољашње помоћи; помоћ 
потребна за смањење последица бржа је уз ангажовање 
спољашњих снага, а исто се односи и на процене; нагласак је на 
проблему обезбеђења хуманитарне помоћи и решавању техничких 
проблема; фокус активности је на појединцу; донатори одлучују 
шта је неопходна помоћ, а њено обезбеђивање је одговорност 
агенција за пружање помоћи; циљ је задовољити ургентне потребе 
и обезбедити претходне услове у заједници (Hromada, Lukas, 
2012). 
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За разлику од традиционалних, савремене системе 
управљања карактеришу: различити режими функционисања, 
одсуство постојане структуре и одређене расподеле функција за 
дужи период, еластичност; адаптивност, широка и често 
непредвидива област дејства, полиструктура, зависност 
информационих токова од тренутног стања, неверодостојна 
информација, недовољна информација, велика брзина промена, 
непредвидивост ситуација, принцип расподеле овлашћења и 
одговорности, организациони потенцијал. Становници се 
третирају као елемент ризика и ресурс одбране од природних 
катастрофа, капацитети становника се граде у процесу активне 
улоге у планирању активности, процене су обавеза локалног 
становништва. Исто тако, потребно је обратити пажњу и на 
обезбеђење социјалних и других аспеката угрожености 
становништва; фокус је на целини заједнице и начину њеног 
организовања, локална самоуправа учествује у процесу доношења 
одлука о потребној помоћи; управљање у природним 
катастрофама је одговорност сваког појединца, док агенције за 
пружање помоћи имају улогу подршке; циљ је смањити 
угроженост заједнице од будућих опасности уз задовољење 
неопходних потреба (Savić et al., 2005; Cvetković et al., 2019). 
Прегледом одговарајуће стручне литературе могу се издвојити 
следећи модели управљања: логички, интегрисани, узрочни и 
остали (Asghar et al., 2006). Интегрисано управљање природним 
катастрофама представља важну стратегију и модел у савременом 
управљању катастрофама. Постоји велики број радова о еволуцији 
катастрофа, структури, функционисању и карактеристикама 
(Cvetkovic et al., 2019; Flint, Brennan, 2006; McLoughlin, 1985; 
Meissner et al., 2002; Moe et al., 2007; Simonović, 2011). То је 
свеобухватан и интегрисан приступ који обухвата све врсте 
природних катастрофа и фазе управљања (ублажавање, 
спремност, одговор и опоравак), с посебним фокусом на 
опасности и рањивости, и представља интегративан процес 
доношења одлука у вези с превенцијом, одговором и опоравком 
од природних катастрофа (Lettieri et al., 2009).  

Сам модел интегрисаног управљања природним 
катастрофама уведен је како би се протекла деценија означила као 
„међународна деценија за смањење ризика од природних 
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катастрофа“. То је било нужно како би се нашло место у новој 
стратегији која се односи на цео свет и која инсистира на 
интегралном управљању кризама, али и на свим фазама борбе на 
плану смањења ризика од катастрофа. Битно је да се 
идентификују и на основу утврђених мерила оцене и процене 
опасности. На основу тога треба предузети мере превенције, 
спремности и обучености, што све доприноси избегавању жртава, 
смањењу штете и адекватном понашању при отклањању 
последица. При томе је нужно увидети улогу човека и његов 
негативaн утицај на природу, нарочито у еколошком простору. 
Каузална повезаност свега постојећег у природи веома је важна па 
се екстремно понашање људског фактора у систему јавља као 
бумеранг.  

Теоријски оквир који ће бити коришћен у овом 
истраживању обухваћен је теоријом осетљивости и теоријом 
спремности. Све до појаве теорије осетљивости (Emel, Peet, 1989; 
Smith, 1986; касније Blaikie et al., 2004, 2014), која објашњава 
катастрофе, постојао је велики број преовлађујућих мишљења, од 
којих се ниједно није бавило проблемом начина на који друштво 
ствара услове у којима се људи на различите начине суочавају са 
ризицима. Један приступ је био неапологетски натуралистичан 
(понекад називан физицијалистичким), који је сву кривицу 
сваљивао на „виолентне силе природе“ или „разбеснелу природу“ 
(Frazier, 1979; Maybury, 1986; Ebert, 1993; De Blij, 1994). Други 
посматра човека и природу (Burton et al., 1978; Whittow, 1980), 
што укључује нешто суптилнији еколошки детерминизам у којем 
границе људске рационалности и последичног погрешног 
схватања природе доводе до трагично погрешних закључака у 
интеракцији природе и човека (Pelling, 2001).  

 
Међународна сарадња у области смањења ризика од 

катастрофа 
 

У настојањима да се смање ризици од елементарних 
непогода, посебно катастрофа, крајем прошлог и почетком овог 
века значај добија међународна сарадња, као незаменљив фактор 
у свим стадијумима, и то од обавеза држава на глобалном плану 
до друштвених заједница које имају свестрану и 
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вишедимензионалну улогу. Фреквентност различитих катастрофа 
и њихово деструктивно деловање убедили су све чиниоце који 
креирају политику у овој области да се ваљано позабаве том 
проблематиком (Cvetković et al., 2018). Упозорења научника дуго 
нису била довољно убедљив аргумент за доношење обавезујућих 
докумената који представљају темељ међународне сарадње. С 
обзиром на угроженост живота и здравља људи, као и квалитета 
њиховог живљења, угроженост животне средине, материјалних 
добара, економије и друштва у целини, катастрофе су изазивале 
тешке последице на свим континентима у најразличитијим 
регионима. Губитак стотина хиљада живота, миграције, болести и 
слично коначно су довели до озбиљног прилаза и покушаја 
решавања питања која су се постављала пред међународне 
субјекте. 

Најшири оквир за међународну сарадњу дат је још у 
Повељи Организације уједињених нација. У њој се не помиње 
посебно сарадња по питањима катастрофа и далеко више се 
наглашавају питања права човека и други аспекти безбедности и 
регионалне сарадње. Истина, полази се од констатације да је 
потребно да се будућа поколења спасу од ужаса рата, од основних 
људских права, људског достојанства, вредности људске 
личности, равноправности полова и нација и, што је врло битно, 
потребе да се обезбеде услови под којима ће моћи да се очувају 
правда и поштовање обавеза које проистичу из уговора и других 
извора међународног права, као и рада на побољшавању 
животних услова и друштвеног напретка у већој слободи.2 

На међународном плану решавањем проблема из домена 
реаговања на природне катастрофе кључно место заузимаjу 
Уjедињене нациjе са броjним резолуциjама, директивама и 
регулативама кoje имаjу за циљ смањење ризика од природних 
катастрофа као и ублажавање њихових последица. Катастрофалне 
последице природних катастрофа кoje се одражаваjу негативно на 
људску безбедност, пре свега на здравље и живот људи, затим на 
материjална добра, животну средину, економиjу и друштво у 
целини, узимаjу данак и постаjу све агресивниjе и интензивниjе 
последњих година двадесетог и почетком двадесет првог века, 

                                                 
2 Преамбула Повеље ОУН. 
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што захтева координисан одговор не само националних држава 
него и читаве међународне заjеднице. 

Имаjући у виду плуралитет међународних актера у 
решавању проблема изазваних природним катастрофама, 
међународна регулатива у области природних катастрофа може се 
посматрати као „консензус међународног деловања“ и може се 
поделити на више сегмената: 

1. регулатива Уједињених нациjа, коjy чини читав низ 
стратегиjа, декларациjа и оквира за деловање, као што су: 

 Meђyнapоднa декада за смањење природних катастрофа 
 Јокохама стратегиjа 
 Meђyнapодна стратегиjа за смањење катастрофа (ИСДР) 
 Милениjумска декларациjа и Светски самит о одрживом 

развоjу 
 Xjoрo оквир за деловање 
 Сендаи оквир за деловање 
 Смањење ризика од катастрофа у глобалноj агенди 

Уjедињених нациjа – Агенда 2030 – Циљеви одрживог 
развоjа 

2. регулатива Европске униjе са активностима различитих 
организациjа, инициjатива и облика сарадње, као што су: 

 Савет Европе 
 Економска комисиjа УН за Европу 
 НАТО 
 Црноморска економска сарадња (БСЕЦ) 
 Централноевропска инициjатива (ЦЕИ) 
3. регионална сарадња на нивоу Jугоисточне Европе на пољу 

решавања проблема из домена природних непогода. 
Организациjа уjедињених нациjа преко своjих органа, 

специjализованих фондова и агенциjа, укључена je у низ 
активности од значаjа за људски развоj на различитим нивоима. 
Природне катастрофе од давнина су у фокусу Организациjе 
уjедињених нациjа с циљем проналажења ефикасних решења за 
превенциjу, решавање проблема и санирање последица кoje за 
собом оcтaвљajy елементарне непогоде. Решавање проблема 
изазваних елементарним непогодама на међународном плану с 
почетка je препознато кроз „хуманитарну асистенциjу“ државама 
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кoje су трпеле последице разорних епизода елементарних 
непогода. 

Прва Међународна конференциjа о олакшицама за државе 
погођене катастрофама одржана je 1927. године у Женеви и 
потписало ју је 14 земаља (Ozmanczyk, 2003: 1536). Исте године, 
на инициjативу председника италиjанског Црвеног крста, на 
дипломатскоj конференциjи у Женеви основана je Међународна 
униjа за помоћ (ИРУ), као орган конференциjе. Прва међународна 
конференциjа о истраживању/изучавању природних катастрофа 
одржана je у Паризу 1937. године. У периоду после 1960. године 
државе кoje су биле погођене природним катастрофама добиjале 
су недовољно ефикасну подршку, што je довело до закључка да 
Уjедињене нациjе у овом сегменту могу одиграти кључну улогу 
(Ozmanczyk, 2003: 1536). Резолуциjом 2816 (XXVI) Уjедињених 
нациjа, Генерална скупштина УН основала je Канцелариjу 
Уjедињених нациjа за координациjу помоћи у природним 
катастрофама (Ozmanczyk, 2003: 1537), чиме практично почиње 
активна укљученост Организациjе уjедињених нациjа у процесе 
решавања проблема у домену природних катастрофа. 

 
Регионална и билатерална сарадња у  

Југоисточној Европи 
 

После 2000. године дошло je до успостављања посебних 
аранжмана за сарадњу земаља Jугоисточне Европе у области 
одговора на катастрофе. У том смислу, две иницијативе су 
кључне. Прва је Споразум о установљењу цивилно-војног 
планског савета за ванредне ситуације у Jугоисточној Европи 
(2001)3, који је закључило шест земаља из региона Западног 
Балкана. Усмерен jе ка јачању сарадње у пружању регионалне 
помоћи, развоjу заjедничких стандарда и организовању вежби 
снага за заштиту и спасавање. Друга је Иницијатива за превенцију 

                                                 
3 Agreement оn the Establishment of the Civil-Мilitаrу Emergency Planning Council 
of Souteastern Еurоре, April 3, 2001 (www.ifrc.org/Docs/idrl/1532EN.pdf). 
Потписнице су биле Бугарска, Хрватска, Македониja, Словениjа, Румуниjа и 
Турска. 
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и спремност у случаjу катастрофа (DPPI SEE)4, потписана 2017. 
године у Загребу. Она je установљена путем меморандума о 
разумевању коjи jе био орочен на период од 2007. до 2013. године, 
а затим продужен потписивањем новог меморандума у Сарајеву 
28. новембра 2013. године. Реч je о jединоj регионалноj 
инициjативи кoja се бави заштитом од катастрофа и кoja окупља 
земље Jугоисточне Европе (Албаниjу, Босну и Херцеговину, 
Бугарску, Хрватску, Македониjу, Молдавиjу, Црну Гору, 
Румуниjу, Србиjу, Словениjу и Турску). Инициjатива je 
осмишљена као регионална мрежа и консултантски форум коjи 
доприноси бољој превенциjи и спремности за одговор на 
природне и људским фактором изазване катастрофе. Њени главни 
циљеви су jачање регионалне сарадње и регионалног договора у 
погледу унапређења превенциjе и спремности, пружање 
доприноса изградњи институционалних капацитета и развоју 
метода и пракси за управљање у случаjу катастрофа. Она има за 
циљ и унапређење сарадње између уговорних страна у светлу 
проширења ЕУ и процеса евроинтеграциjа“, као и пружање 
подршке чланицама у њиховом настојању да развију превенцију и 
спремност за случаjеве катастрофа кроз заjеднички приступ и 
сарадњу с релевантним међународним организациjама и телима, а 
нарочито с Механизмом ЕУ за цивилну заштиту. Такође, овај 
форум би требало да омогући унапређење билатералне и 
мултилатералне сарадње земаља региона у размени информациjа 
од значаjа за превенциjу и спремност, као и размену стечених 
знања и најбоље праксе. Сарадња у оквиру се одвиjа преко 
регионалних састанака, саветодавних одбора, радних група, 
механизма „тројки“ (актуелни, раниjи и наредни председавајући) 
и Секретариjата Инициjативе. Годишњи допринос Републике 
Србиjе износи 25.000 евра. Од посебног значаjа су и уговори о 
сарадњи приобалних држава у сливовима река Дунава и Саве, 
коjи у случаjу Саве детаљније, а у случаjу Дунава мање детаљно 
ypeђyjy питање одбране од поплава. 

И билатерални споразуми су учинили да се направи 
искорак у правцу смањења ризика од катастрофа. Република 
Србиjа има неколико закључених билатералних споразума о 
                                                 
4 DPPI SEE – Disaster Preparedness and Prevention Initiative of Southeastern 
Еurope. 
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сарадњи и узаjамноj помоћи у случаjу катастрофа. Према свом 
предмету, ти споразуми се могу поделити у две групе: 

1. стандардни споразуми о сарадњи и узаjамноj 
помоћи у случаjу катастрофа; 

2. два споразума са Руском Федерациjом, чиjи je 
предмет шири. 

Споразуми о сарадњи и узаjамноj помоћи у случаjу 
катастрофа које je наша земља закључила имају исти или 
углавном исти предмет регулисања, упркос лако уочљивим 
терминолошким разликама између њих у погледу означавања тог 
предмета у њиховом називу („сapaдњa у области ванредних 
ситуациjа“, „capaдњa и узаjамна помоћ у ванредним ситуациjама“, 
„capaдњa у заштити од природних и других катастрофа“, 
„capaдњa и узаjамна помоћ у случаjу катастрофа“). Стандардна 
подручjа сарадње су: размена информациjа о изворима опасности, 
настанку и последицама катастрофа; размена сазнања и искустава; 
сарадња у планирању и спровођењу мера за одговор на 
катастрофе, оспособљавању и обуци jединица и служби за 
заштиту и спасавање; упућивање хуманитарне помоћи; размена 
научних, техничко-технолошких и других података од значаjа за 
заштиту од катастрофа; сарадња у развоjу и производњи опреме 
за потребе заштите и спасавања и слично. Из предмета сарадње je 
искључена сарадња у случаjу ратног стања, било изричитом 
формулациjом или индиректним путем, дефинисањем ванредне 
ситуациjе односно катастрофе. Као посебно подручjе сарадње 
предвиђена jе могућност међусобног пружања помоћи у случаjу 
катастрофа, на доборовољној основи. Ту врсту помоћи уговорне 
стране пружаjу jедна другоj у складу са своjим расположивим 
могућностима у случаjу када погођена страна ниjе у могућности 
да се сама избори са последицама катастрофе. Помоћ у људству се 
може упутити у виду спасилачких тимова (екипа) са потребном 
опремом и средствима, као и слањем поjединаца, стручњака за 
заштиту и спасавање. С друге стране, Влада Републике Србиjе 
закључила je са Владом Руске Федерациjе Споразум о сарадњи у 
области хуманитарног реаговања у ванредним ситуациjама, 
спречавању елементарних непогода и технолошких хавариjа и 
уклањању њихових последица (20. октобар 2009), а затим и 
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Споразум о оснивању Српско-руског хуманитарног центра (25. 
априла 2012). 

• Споразумом о сарадњи у области хуманитарног 
реаговања у ванредним ситуациjама, спречавању елементарних 
непогода и технолошких хавариjа и уклањању њихових 
последица, као основним актом о сарадњи две земље у овој 
области, ypeђyjy се циљеви и облици сарадње, оснивање 
заjедничког хуманитарног центра, као и низ правних питања од 
значаjа за одвијање сарадње. У уводним одредбама дате су 
дефинициjе од значаjа за предмет Споразума – посебно термини 
„хуманитарна помоћ у ванредним ситуацијама“ и „хуманитарни 
центар“. 

Споразум не дира у обавезе уговорних страна преузете 
другим међународним уговорима, а у његовој преамбули je 
наглашен значаj УН, Међународне организациjе за цивилну 
одбрану и других међународних организациjа које делуjу у 
области спречавања ЕНТХ и отклањању њихових последица. 

• Споразум о оснивању Српско-руског хуманитарног 
центра (склопљен у Нишу) има техничку природу. Уз њега је 
истог дана потписан и Споразум о утврђивању Статута Српско-
руског хуманитарног центра. Средства за рад Хуманитарног 
центра обезбеђуjу две стране, у укупном износу од 31.420.000 
динара. Споразум о оснивању Хуманитарног центра има двадесет 
пет чланова, коjима се ypeђyjy циљеви и задаци центра, 
радноправни статус особља, имунитети и олакшице, финансирање 
и имовина, органи управљања, пружање услуга трећим државама, 
престанак рада, решавање спорова и друго. 

Према члану 1 Хуманитарни центар се оснива ради 
обављања задатака хуманитарног реаговања у ванредним 
ситуациjама на териториjи Републике Србиjе и других земаља у 
окружењу. Такође, чланом 120 Закона о ванредним ситуациjама 
том центру су поверени послови извођења виших нивоа обуке 
снага за заштиту и спасавање. 

 
Закључак 

 
У истраживању насловљене проблематике пошло се од 

генералне хипотезе да међународно право обилује бројним 
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инструментима и уговорима којима се утврђују правила и 
стандарди за најразличитије облике међународне сарадње на 
плану смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама. Такође је апострофирана потреба побољшавања 
правног и институциoналног оквира у Републици Србији, чиме би 
се олакшала међународна сарадња и доследније испуњавале 
преузете обавезе како би се адекватније примењивали и 
поштовали међународни стандарди. Да бисмо доказали 
оправданост хипотезе, морали смо указати на низ 
противуречности које владају у свету, где ниједна област није 
уређена на начин који би међународној заједници омогућио бољи 
и перспективнији живот.  

Анализирајући могуће и стварно, утврдили смо раскорак 
између стварних опасности од катастрофа и објективне 
припремљености у већини земаља савременог света. Пресудне су 
ситуације у којима се доносе одлуке које ће имати круцијалну 
улогу у даљем развоју ситуације. У литератури се најчешће 
говори о кризном менаџменту, односно о нужности реаговања у 
различитим ситуацијама, посебно кризним – у случајевимa 
катастрофа, ванредних стања, несрећа, акцидената и сличних 
појава. Мора се нагласити да у хитним ситуацијама треба дати 
хитан одговор као реакцију на кризу, што најчешће чини кризни 
менаџмент, који се препознаје као „скуп функција или процеса 
који имају за циљ да идентификују, изуче и предвиде могуће 
кризне ситуације и успоставе посебне начине који ће 
организацији омогућити да спречи кризу, или да се са њом избори 
и превазиђе је уз минимизирање њених последица и што бржи 
повратак у нормално стање.“ (Кешетовић, Кеновић, 2008: 7–8) У 
тим приликама подразумева се постојање механизама који се 
стављају у погон чим се оцени да то треба учинити. Ту долази до 
изражаја спремност за реаговање, односно крилатица „Ништа нас 
не може изненадити“. 

У раду је доказано да у пракси скоро и није било могуће на 
адекватан начин, правовремено и ефикасно реализовати све оно 
што је записано у разним документима, јер су центри одлучивања 
у различитим областима зависили од понашања и политике 
стварних центара моћи, како на глобалном тако и на регионалном 
и националном плану. Светска хијерархија моћи је 
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трансформисана и попримила је другачија обележја и садржаје, 
тако да је процес глобализације довео до формирања снажних 
центара моћи. Настали су економски региони, мегарегије са 
седиштима у САД-у, Јапану и Европи. Успостављене су 
међународне економске и политичке организације: ОУН, Унеско, 
GATT, WТО, IMF, WB и друге, преко којих центри моћи владају 
светом. 

Новонастала ситуација у међународној заједници нужно ће 
условити свестран приступ овој проблематици, a то се пре свега 
односи на њену научно-теоријску анализу с аргументованим 
доказима о последицама које ће наступити. Природа се већ 
постарала за то последњим двема катастрофама на тлу САД које 
су изазване ураганима. Ураган „Харви“ је, према досадашњим 
проценама званичних органа, нанео већу штету него било која 
друга природна катастрофа с којом се Америка досад суочила. 
Штета се процењује на више стотина милијарди долара. То би 
морали бити довољни разлози за свестране активности у 
међународној заједници, пошто нема сврхе, бар у овом домену, 
говорити о изолационистичкој политици – она не може донети 
ништа добро. Неопходно је, такође, анализирати и катастрофе 
које се дешавају у социјалном миљеу, а узрочно-последично су 
везане за природне. Тачно је да свака држава има своје 
специфичности и националне интересе, као и региони, који се не 
могу третирати истоветно, већ као одређени делови општег 
мозаика. И државе и региони, попут Европске уније, имају своје 
законске регулативе и механизме за сарадњу, али то не поништава 
оно што је заједничко и глобално, тако да се све ово мора 
посматрати као условљено, међусобно зависно и нужно упућено 
на општу сарадњу. Самодовољност не може бити ничим 
оправдана и може само да коси даље путеве сарадње и нанесе 
тешке ударце нечему што је већ изграђено у складу са 
међународним споразумима. Ово се тиче разноврсних питања 
везаних за појединачну, националну, међународну и колективну 
безбедност, слободу, права човека, затим системе вредности, али 
и друге облике сарадње међу државама и народима. Посвећеност 
овој проблематици с обзиром на знања, искуства и ресурсе које 
има најмоћнија држава на свету незаменљив су чинилац у 
светским размерама. Нужна је и добра воља креатора политике 
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који су за кратко време уздрмали светско јавно мњење изјавама 
које не охрабрују када су у питању даљи развој и заједничке 
активности на пољу смањења ризика од природних и других 
катастрофа. Без њих није могуће створити заједнички идентитет 
за одбрану од нечега што представља „освету природе“ за све оно 
што човек без довољно знања, искуства и свести чини вековима, 
не марећи за последице, које се у најоригиналнијем виду показују 
као елементарне непогоде веома екстремне и незаустављиве. 
Наука је утврдила који су учинци човека допринели променама у 
свим сегментима животне средине и није тешко предвидети шта 
ће се у будућности дешавати. 
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Public perception of preparedness for biospheric disas-
ters caused by epidemics: implications for the risk man-

agement process 
 

Abstract: Paper provides an analytical presentation of the in-
ternational cooperation in the field of disaster risk reduction and de-
tailed analyses of the legal and institutional framework of the System 
for prevention and risks reduction of natural and man-made disasters 
of the Republic of Serbia and consequently, formulation of a proposal 
to implement the institutional solutions existing in international docu-
ments, as well as the experiences, knowledge and good practices in 
this field acquired in the region and the world. Given the lack of a 
comprehensive study of these issues and the shaping of theoretical 
considerations, the major part of the subject of the research is focused 
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on an analytical presentation of international cooperation in the field 
of disaster risk reduction, which provides clear guidance and chances 
for all countries to better manage the risks of disasters, as well as op-
portunities for obtaining international assistance. This is particularly 
important in terms of the accession of the Republic of Serbia and EU 
membership, wherein the opening of certain chapters will involve in-
sistence on the implementation and harmonization of the legal and 
institutional framework in the field of disaster risk reduction and 
emergency management systems. 

Key words: international cooperation, risk reduction, natural 
disasters. 
 


